
A mesterségek
népszerűsítésére 
Ma nyílik meg a Művészetek és mes-
terségek vására a marosvásárhelyi
várban, amelyet ötödik alkalommal
szervez a polgármesteri hivatal a me-
gyei tanfelügyelőséggel közösen. A
háromnapos rendezvény, amelyen a
szakközép- és szakiskolák, valamint a
művészeti iskolák mutatják be kínála-
tukat, három napig tart. 
____________4.
Premier 
és Vastaps díj
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata a színház
nagytermében szombaton országos
premierként mutatta be a Dés László,
Geszti Péter és Békés Pál által szer-
zett A dzsungel könyve című musical
román nyelvű változatát, Oana Leahu
rendezésében.
____________5.
Inkább itthon 
kevesebbet, mint
külföldön többet
A vajdaszentiványi Bálint Edit család-
jával 30 hektáron gazdálkodik. Először
zöldségtermesztéssel és állattenyész-
téssel foglalkoztak, az utóbbit felad-
ták, azonban a fóliasátrakban az idén
is szép termés volt, amit jó haszonnal
értékesíthettek. 
____________6.
Az ország 
élvonalában
A marosszentgyörgyi egység igazga-
tója ismertette az 1976-ban alapított
egység történetét, amelyet a csőd
széléről a német befektető mentett
meg, ezért ’99-ben új korszak kezdő-
dött a központ életében, azóta a leg-
jobb genetikai értékekkel rendelkező
egyedeket próbálják meghonosítani
az országban is. ____________10.

A piacokról jól ismert vidéki kistermelőkkel, Maros megyei
hús- és tejfeldolgozókkal lehetett találkozni tegnap a Maros-
vásárhely főterén megszervezett helyi élelmiszerek vásárán.
Már a kora délelőtti órákban sokan látogattak el a vásárba,
és teli szatyrokkal távoztak, ami nem csoda, hiszen a házi sü-
teményektől a jellegzetes marosjárai szilvaízig, a kézműves
sajtokig és a lekvárokig, zakuszkáig, illetve a savanyúságok
széles választékáig igen gazdag volt a kínálat. Sőt, még ízle-
tes töltött káposztát is lehetett kóstolni. 

Az egynapos vásárra október 10., a hazai élelmiszeripari termékek
napja alkalmából került sor a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
szervezésében, és hatvan Maros megyei termelő kínálta házi élelmisze-
reit a virágóra környékén. A kezdeményezők ezáltal lehetőséget szeret-
nének biztosítani a helyi kistermelőknek, hogy népszerűsítsék és
értékesítsék termékeiket, ugyanakkor arra próbálják ösztönözni a lakos-
ságot, hogy részesítsék előnyben a helyit, hiszen a Maros megyei terme-
lőktől minden olyan alapélelmiszer beszerezhető, amire a
mindennapokban szükségünk van. Tehát ahelyett, hogy a nagyáruházban
a kosarunkat megpakolnánk külföldről származó zöldséggel, inkább
menjünk ki a piacra. 

Megint kezdődik
Még nem telt el egy év a választások óta, és már a má-

sodik kormányválságnak ágyaznak meg a Dâmboviţa-par-
ton. Ez is valami: ha sikerek nincsenek, legalább
cirkuszból bőség van.

Most azonban másképp látszik működni a válságrecept.
Miközben az előző kabinetjüket gyakorlatilag kivégezték
a szocdemek, most egy, a pártot jó színben feltüntető, de a
kormányra nézve kedvezőtlen közvélemény-kutatás meg-
szellőztetése után a miniszterelnök kormányváltást kezde-
ményez, a pártvezetés meg ugyan nem őszinte mosollyal,
de rábólint erre. Eddig a teleormani kiskirály színe előtt
késve hajbókolni sem volt egészséges, nemhogy ellentá-
madásba lendülni a gépezetével szemben.

Bár első látásra úgy tűnhet, nem biztos, hogy a párton
belüli erőviszonyok vannak változóban. Lehet ez egy arra
szolgáló színjáték, hogy a kormányzat irányváltást el-
játszva sutba dobjon néhány, nagy hangon beígért reform-
ötletet, ami csapdának bizonyulhat. Egy ilyen példa a
teljes vállalkozói szféra által egyhangúlag elutasított meg-
osztott héafizetés, amely a kormányfő hétfői nyilatkozata
szerint már csak az állami vállalatokra, a fizetésképtelen
és csődhelyzetben levő cégekre lesz érvényes. Így a dolog

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor
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Benedek István

A házi süteménytől a zakuszkáig

Kistermelők a vásártéren

Kormányátalakításra 
készül a miniszterelnök

Kormányának legalább öt tagját lecserélné Mihai
Tudose miniszterelnök, aki egy tévéinterjúban azt
is meglebegtette, hogy maga mond le, ha a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) nem járul hozzá a korrup-
ciós botrányba keveredett, vagy rosszul teljesítő
tárcavezetők menesztéséhez – közölte kedden az
Agerpres hírügynökség.

A kormányfő a – szociálliberális koalícióhoz közeli – An-
tena 3 hírtelevíziónak elmondta: „szűk körben” azt is felve-
tette, hogy szükség esetén maga mond le a kormány éléről.
„Ha a kormányba vetett bizalom összeomlott, akkor men-
jünk haza, mert azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálunk”
– mondta Tudose, arra utalva, hogy egy friss közvélemény-
kutatás szerint egyetlen hónap alatt 40-ről 27 százalékra
csökkent kormányának bizalmi indexe.

A miniszterelnök szerint a kormány hitelét, valamint
hazai és külföldi megítélését azok a miniszterek rontják,
akik ellen bűnvádi eljárást kezdeményezett a korrupcióelle-
nes ügyészség (DNA). Ezzel a megállapításával Tudose
szembehelyezkedett pártja álláspontjával, hiszen a PSD két
hete úgy döntött: kiáll a korrupciógyanúba keveredett Sevil
Shhaideh miniszterelnök-helyettes és Rovana Plumb euró-
pai alapokért felelős tárca nélküli miniszter mellett, és fel-
kérte őket, hogy ne mondjanak le posztjukról.

(Folytatás a 3. oldalon)



Rekordszámú jelentkező, mintegy
717 gyerek és fiatal, azaz 239 csapat
vesz részt idén a 23. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár Olvasd el, és
játssz velünk! irodalmi vetélkedőjén.
A legtöbben Maros megyéből jelent-
keztek, de Hargita és Kovászna megye
is szép számmal képviselteti magát.
Az évente visszatérő iskolák diákjai
mellett idén több új csapat is csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Az elmúlt
évek során összesen 1845 gyerek ol-
vasott a könyvvásárral.

„Nagy örömmel tölt el, hogy a
három évvel ezelőtt a könyvvásár ke-
retén belül elindított Olvasd el, és

játssz velünk! olvasójáték mára már –
úgy is mondhatnánk – olvasómozga-
lommá nőtte ki magát a fiatalok köré-
ben” – értékeli az elmúlt évekbeli és
az idei jelentkezési számokat Makkai
Kinga, az olvasójáték főszervezője,
aki hangsúlyozza, a verseny kigondo-
lásakor az olvasóvá nevelés célja lebe-
gett a szeme előtt. „Hiszem azt, hogy
izgalmas, friss és jó kortárs könyvek-
kel fel lehet kelteni az olvasókedvet a
fiatalság körében, illetve kortól füg-
getlenül meg lehet szerettetni az iro-
dalmat. Úgy gondolom, hogy az
olvasóvá nevelés össztársadalmi fel-
adat. Nem csak a szülő vagy a peda-

gógus feladata, hanem mindazoké,
akik fontosnak tartják a fiatal nemze-
dék művelődését, kultúrába való be-
avatását.”

A kategóriánkénti első 15 jelent-
kező csapat már megkapta az ajándék-
köteteket, így el is kezdődött az
elődöntőre való készülés. A csapatok
október 23-án kapják kézhez az elő-
döntő feladatlapjait, amelyeket októ-
ber 30-ig kell a megadott
e-mail-címekre kitöltve visszakülde-
niük. A döntőbe jutó első nyolc csapat
névsorát ugyancsak e-mailben közlik
a szervezők november 6-án. 

A döntőre a 23. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár keretében
kerül sor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház 1-es számú próbatermében. A
III-IV. osztályosok november 18-án
délelőtt 10 órától találkoznak egy
újabb játékra, ezt követően pedig
12.30-tól az olvasásra kijelölt kötet
szerzőjével, Kertész Erzsivel is talál-
kozhatnak a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Kistermében. Az V-VIII. osz-
tályos döntős csapatokat 19-én délelőtt
10 órára várják, az ő jutalmuk az
ugyancsak 19-én 12.30-tól kezdődő A
kulcs című Kosztolányi Dezső-novella
feldolgozása. A középiskolások no-
vember 16-án mérik össze tudásukat
délután 4 órától, majd este 6 órától a
Sebestyén Aba rendezte Papírrepülők
című kortárs színházi előadást tekint-
hetik meg. A Kertész Erzsivel való író-
olvasó találkozóra, A kulcs, illetve a
Papírrepülők című előadásokra min-
den vetélkedőre jelentkező diákot sze-
retettel várnak. (közlemény)

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Rendkívüli 
szimfonikus hangverseny

A Kultúrpalota nagytermében Csíky Boldizsár 80. szüle-
tésnapja tiszteletére rendkívüli szimfonikus hangversenyre
kerül sor október 12-én, csütörtökön 19 órakor a XXVII.
Nemzetközi Silvestri Zenei Fesztivál keretében. Vezényel
Gheorghe Costin karmester, zongorán játszik ifj. Csíky Bol-
dizsár. Műsoron: Csíky Boldizsár-, Brahms-művek. A kon-
certre a 2-es számú hangversenybérletek érvényesek. 

A Háromszék Táncegyüttes 
Szászrégenben

Október 17-én, kedden este 7 órakor a szászrégeni Eugen
Nicoară Művelődési Ház nagytermében lép fel a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes és a Heveder ze-
nekar. Mundruc című előadásukkal Martin Györgyre
emlékeznek. Rendező-koreográfus Könczei Árpád. A be-
lépő ára felnőtteknek 20 lej, diákoknak 10 lej. Jegyeket elő-
vételben a művelődési ház jegypénztáránál vagy a
0741-024-882 és a 0757-109-450-es telefonszámokon
foglalhatnak.

Műgyűjtők vására
Október 21-én 7.30–14 óra között tartják a műgyűjtők vá-
sárát. A bélyegek, érmék, képeslapok, kitüntetések, tele-
fonkártyák és régiségek vásárára a marosvásárhelyi Mihai
Eminescu Művelődési Ház előcsarnokában kerül sor. 

Új látóhatárok – 
személyiségfejlesztő képzés

Noi orizonturi (Új látóhatárok) címmel október 26–29. kö-
zött expedíciós jellegű, önbizalmat, kommunikációs kész-
séget, felelősségtudatot és kezdeményezőkészséget
fejlesztő képzést szervez az Outward Bound Románia
Szovátán. Tíz Maros megyei gyermekotthonban vagy át-
meneti otthonban élő fiatal és két, velük dolgozó szakem-
ber jelentkezését várják október 13-ig. Jelentkezni és a
programról részleteket megtudni Vajda Kingától lehet a
0769-224-283-as telefonszámon, illetve a 
kinga@outwardbound.ro e-mail-címen. A projektet a
Maros Megyei Tanács támogatja. 

Munkabiztonsági ellenőrzések
A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség augusz-
tus folyamán 32 ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések nyo-
mán 12 munkaadóra róttak ki kihágás miatt büntetést, 14
esetben figyelmeztették őket, 5 esetben büntetést róttak
ki 40.000 lej értékben. A felügyelők rendellenességeket az
őrző-védő szolgáltatásban, az épületek általános tiszta-
sága, tejtermékek gyártása területén észleltek. A felügye-
lők hat esetben a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság képviselőivel munkaegészségügyi ellenőrzé-
sén vettek részt.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma BRIGITTA,
holnap MIKSA napja.
MIKSA: eredetileg a régi ma-
gyar Mik-kel kezdődő keresz-
tény nevek kicsinyítő képzős
alakja, legvalószínűbb, hogy a
régi magyar Mikhál szárma-
zéka. Később a Maximilián ma-
gyarítására használták. 

11., szerda
A Nap kel 

7 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 43 perckor. 
Az év 284. napja, 
hátravan 81 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 10.

1 EUR 4,5729
1 USD 3,8803

100 HUF 1,4710
1 g ARANY 160,8341

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 70C

Megyei hírek

Gyerekprogram a 2016-os könyvvásáron Fotó: Rab Zoltán

A napokban több marosvásárhelyi
utcát javítanak, ezekben forgalomkor-
látozásra kell számítani. Az egyik na-
gyobb munkafrontot a Mărăşti
utcában nyitották meg. Itt az előző
időszakban fővezetékeket cserélt az
Aquaserv, jelenleg aszfaltozzák az
utcát, és parkolóhelyeket is kialakíta-
nak. Hasonló nagyjavítás van az And-
rei Şaguna utcában, ahol az úttest jó
ideje járhatatlan volt a feltöredezett
aszfalt miatt. Egy kicsit késve ugyan,
de rendbe teszik a Kornisa negyedben
levő diákbentlakások közötti sétányo-
kat. 

Kisebb munkálatok zajlanak, ká-
tyúznak a Haladás utcában, a Mihai
Viteazul általános iskola udvarán, a
Segesvári úton, a Haşdeu utcában
megerősítik a kanálisfedők körül a be-
tongyűrűt, kátyúznak a Pandúrok úton.
Figyelem, szombaton és vasárnap

folytatják a főtér, azaz Rózsák tere le-
aszfaltozását! Felvételünkön a Radnai
utcában a vízszolgáltató fogott hozzá

a vezetékcseréhez, itt is részleges for-
galomkorlátozásra lehet számítani.
(v.gy.)

Út- és utcajavítás Marosvásárhelyen 

Fotó: Nagy Tibor

Olvasómozgalommá nőtte ki magát 
a könyvvásár vetélkedője

A szemfényvesztett – 
könyvbemutató

A Kemény Zsigmond Társaság és a Mentor Könyvek
Kiadó szervezésében október 13-án, pénteken 18 órától
Káli István A szemfényvesztett című regényét mutatják
be a marosvásárhelyi Bernády Házban. A szerzővel
Csíky Boldizsár és a regény szerkesztője, Gálfalvi
Ágnes beszélget.

Másfél évtized képesszenciája 
Az október 13–22. között zajló VIII. Székelyföld Napok
programsorozat részeként Hargita Megye Tanácsa és a
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szer-
vezésében október 13-án, pénteken 18 órától a Maros
Megyei Múzeum várbeli kiállítótermében Másfél évtized
képesszenciája címmel retrospektív fényképkiállítás

nyílik az Orbán Balázs nyomdokán elnevezésű doku-
mentációs fotótáborok legemlékezetesebb képlenyoma-
taiból. A kiállítást Róth András Lajos, a
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum őre nyitja meg.
Közreműködik Fábián Katalin VI. osztályos tanuló, aki
udvarhelyszéki népdalokat ad elő. A kiállítás Marosvá-
sárhelyen a Székelyföld Napok idején mindvégig meg-
tekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Mókus a hónap kiállítottja
A Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege
áprilisban indította el A hónap kiállítottja című projektjét,
amelynek célja felhívni a figyelmet a múzeum gyűjtemé-
nyére, olyan darabokra is, amelyek nem képezik állandó
kiállítások anyagát. Októberben egy 48 éve múzeumi
raktárban őrzött, Szombath Zoltán restaurátor által pre-
parált mókust tekinthetnek meg az érdeklődők. A pél-
dány Parajdról származik, 1969-ben került a múzeum
tulajdonába.

RENDEZVÉNYEK
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6,1 százalékkal bővült 
a gazdaság

A bruttó hazai termék (GDP) 6,1 százalékkal nőtt a
második negyedévben a tavaly azonos időszakihoz
mérten, az első fél évben a bővülés 5,9 százalékos
volt éves összevetésben – közölte kedden az orszá-
gos statisztikai intézet azt követően, hogy korábban
enyhén lassúbb növekedésről számolt be. A most
közölt adatok alapján a szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint a GDP 5,9 százalékkal nőtt
a második negyedévben a tavalyi azonos időszak-
hoz képest, az első fél éves GDP-bővülés pedig 5,8
százalék volt. A kormány az idén 5,6 százalékos
gazdasági növekedést remél, miután augusztusban
megemelte a korábban közölt 5,2 százalékos vára-
kozást. A növekedés fő hajtóereje a belföldi fogyasz-
tás. (MTI)

Bukarestbe érkezik 
az Európai Tanács elnöke

Az Európai Tanács elnökét, Donald Tuskot fogadja
pénteken a Cotroceni-palotában Klaus Johannis ál-
lamfő. Mădălina Dobrovolschi elnöki szóvivő tájé-
koztatása szerint egyeztetésük fő témája az EU
jövője lesz. Az államelnök október 19-én és 20-án
részt vesz az Európai Tanács brüsszeli ülésén,
amelynek napirendjén a migráció, a digitális Európa
témája, biztonsággal és védelemmel kapcsolatos
kérdések, illetve az EU Törökországgal való viszo-
nya szerepel. (Agerpres)

Összeül 
a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Összeül jövő kedden a Legfelsőbb Védelmi Tanács
(CSAT) – jelentette be Mădălina Dobrovolschi állam-
elnöki szóvivő. A CSAT-ülés napirendjén az Állandó
strukturált együttműködés (PESCO) nevet viselő eu-
rópai uniós kezdeményezés szerepel. „Tekintettel a
téma fontosságára mind az Európai Unió, mind Ro-
mánia számára, az államfő úgy ítélte meg, hogy
szükség van egy erről szóló tárgyalásra a CSAT ke-
retében” – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve, szó
lesz az egyeztetésen az EU-s mechanizmus aktivá-
lásáról, ennek Romániára kifejtett hatásairól, illetve
az országnak az Állandó strukturált együttműködés-
hez történő esetleges csatlakozásáról. (Agerpres)

Ásatási helyszíneket fosztogattak
Régészeti ásatások helyszíneit fosztogathatták azok
a személyek, akiknél kedden 14 házkutatást tartot-
tak a Krassó-Szörény megyei rendőrök. A gyanúsí-
tottak állítólag engedély nélkül ástak a lelőhelyeken,
és kulturális jelentőségű javakat tulajdonítottak el
onnan. A Krassó-Szörény megyei rendőrség közle-
ménye szerint a házkutatások Krassó-Szörény,
Bihar, Temes és Arad megyében zajlottak, a lelőhely-
fosztogatással gyanúsított személyek magánlaká-
sain. „A gyanúsítottak 2015-től kezdődően engedély
nélkül folytattak fémdetektoros keresést és ásatáso-
kat régészeti lelőhelyeken, ahonnan mozdítható
római kori és középkori kulturális javakat emeltek el”
– tájékoztatott a rendőrség. Az ügyben tíz személyt
fognak kihallgatni. (Mediafax) 

már hasonlít a héafizetés ilyetén reformjával próbál-
kozó olasz kezdeményezéshez, azzal a különbséggel,
hogy a taljánok a teljesen bedőlt vagy tetszhalott vál-
lalkozások nyakába nem varrtak még egy plusz malom-
követ. De ez a kormány eddigi dörgedelmeihez képest
már csak egy halovány szellentés. Annak az alig százas
nagyságrendű cégtábornak pedig, amely már az opciós
lehetőséggel élve októbertől elkezdte így fizetni a hoz-
záadottérték-adót, pénzbe és energiába kerülő lecke
arról, hogy ebben az országban bármikor bármi, és
annak az ellenkezője is lehetséges. A második kormány-
válság a kitűnőnél is jobb alkalom lenne a kormányzat-
nak elfelejteni a társadalombiztosítási járulékrendszer
átalakítását is, ami az előbb említett viccprojekttől el-
térően nem vállalkozók, hanem a leggyengébben fizetett
munkavállalók százezrei számára fenyeget érvágással.

Ám akárhogy is szabdalják az alig egy éve még sza-
vazatok tömegét hozó tartalmatlan ígéreteket, azt nem
tudják elkendőzni, hogy a nyertes választási program
egy szépre pingált csődhalmaz volt. A következményeit
már ezen a télen elkezdik fizetni a legvédtelenebb réte-
gek. Amelyeknek sovány vigasz lesz a bőséget ígérő sza-
vazószédítők leégése, annál is inkább, mert a jövőre
nézve ennél az egyletnél sokkal rátermettebb szakértői
kínálat az ellenzék térfelén sem látszik egyelőre.

Megint kezdődik
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Tudose rajtuk kívül a liberális ALDE
által jelölt, szintén korrupcióval gyanú-
sított Viorel Ilie parlamenti kapcsolato-
kért felelős minisztert is lecserélné,
valamint legalább két „rosszul teljesítő”
minisztert. Utóbbiakat nem nevezte meg,
de a bukaresti sajtó tudni véli, hogy Răz-
van Cuc közlekedési és Liviu Pop okta-
tási miniszterről lehet szó.

A három hónapja hivatalban lévő szo-
ciáldemokrata kormányfő első ízben be-
szélt nyilvánosság előtt arról is, hogy
jelenleg nem felhőtlen a viszonya a na-
gyobbik kormánypárt vezetőjével, Liviu
Dragnea PSD-elnökkel. „Nem monda-
nám, hogy kapcsolatunk boldog idősza-
kát éljük” – jellemezte a pártelnökhöz
fűződő viszonyát Tudose.

Az ellenzéki média szerint Tudosénak
ugyanaz a „túlzott önállóság” lenne a
vétke, ami miatt Dragnea már az elődjét,
Sorin Grindeanu volt miniszterelnököt is
eltávolította júniusban a kormány éléről.
A sajtó a PSD-n belüli újabb konfliktus
nyilvánvaló jelének tekinti, hogy Tudose
a pártelnök egyik bizalmi emberének,
Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes-
nek a leváltásáról beszél a nyilvánosság
előtt.

A PSD tavaly decemberben magabiz-
tos győzelmet aratott a parlamenti vá-
lasztásokon, ám több mint 45 százalékos
történelmi győzelmének kovácsa, Liviu
Dragnea büntetett előélete miatt nem
kérhette magának a miniszterelnöki tiszt-
séget. A PSD elnöke ezért olyan „helyet-
teseket” próbált kormányfői tisztségbe
juttatni, akik hűségesen követik a párt
utasításait, miközben a meghozott dön-
tésekért a kormány tagjainak kell vállal-
niuk a felelősséget.
Bizalmatlansági indítványt 
kezdeményezne a PNL

Bizalmatlansági indítványt kezdemé-
nyez a Nemzeti Liberális Párt, ha a mi-

niszterelnök nem meneszti a „problémás
minisztereket” – nyilatkozta Ludovic
Orban pártelnök. „Felszólítjuk a minisz-
terelnököt, hogy ne „vitézkedjen” a tele-
vízióban, ne szavazzon a
Szociáldemokrata Párt vezetőségi testü-
leteiben a problémás miniszterek tiszt-
ségben tartása mellett (...), hanem
sürgősen kezdeményezze, hogy ezek
tűnjenek el e vészkijáraton, akár bűn-
ügyi, akár plagizálási, akár más jellegű
gondjaik vannak, mert ehhez minden al-
kotmányos eszköze megvan, és nem kell
a Dragnea beleegyezését kérnie. Ellen-
kező esetben megfontoljuk, hogy bizal-
matlansági indítványt kezdemé-
nyezzünk” – mondta Orban. A PNL
„észszerű”, 7-10 napos határidőt hagy,
de ha a PSD csökönyösen ragaszkodik
ahhoz, hogy olyan embereket tartson
funkcióban, akik „tönkreteszik az ország
imidzsét”, akkor elkezdik gyűjteni az in-
dítványhoz szükséges aláírásokat –
hangsúlyozta ki. Azt is bejelentette, hogy
kezdeményezni fogják a képviselőház
szabályzatának módosítását, oly módon,
hogy a házelnök leváltását a képviselők
egyharmada vagy több frakció is indít-
ványozhassa.

„Kezdeményezni fogjuk a képviselő-
ház szabályzatának módosítását, hogy
elkezdhessük az aláírásgyűjtést a házel-
nök leváltása érdekében. Jelenleg – az
Alkotmánybíróság bizonyos döntéseinek
rossz értelmezése miatt – a házelnököt
csak azon frakció vezetőjének javasla-
tára lehet lecserélni, amely felterjesztette
őt a házelnöki tisztség betöltésére. Úgy
szeretnénk módosítani a házszabályt,
hogy akár a képviselők egyharmada,
akár több frakció kezdeményezhesse
Dragnea házelnök leváltását” – mondta
Orban, hozzátéve, hogy a szociáldemok-
rata politikus „népszerűségi indexét te-
kintve” nem lehet tudni, hány

szociáldemokrata képviselő szavazna el-
lene egy titkos voksolás során.
Valószínűleg az USR is támogatná 
a kormány megbuktatását

„Nagy valószínűséggel” a Mentsétek
meg Romániát Szövetség (USR) tör-
vényhozói is támogatnának egy, a Mihai
Tudose vezette kormány megbuktatását
célzó bizalmatlansági indítványt – nyi-
latkozta kedden Dan Barna USR-s kép-
viselő.

„Románia számára egyértelműen az a
tét, hogy találjunk egy olyan kormány-
zati variánst, amely tényleg az állampol-
gárok érdekében dolgozik, nem
személyes vagy egy büntetőügyekben
érintett szűk csoportosulás érdekeit
tartva szem előtt. Sajnos jelenleg itt tar-
tunk, és a bizalmatlansági indítvány erre
szolgáló eszköz” – nyilatkozta Barna,
hozzátéve, hogy alakulata „nagy valószí-
nűséggel” támogatna egy ilyen bizalmat-
lansági indítványt.

A képviselő szerint amíg a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) vezetője „nem ren-
dezi saját bűnvádi problémáit”,
Romániára az instabilitás lesz jellemző.

„Amíg Dragnea úr nem rendezi saját
bűnvádi problémáit és a bűnügyi eljárás
alatt álló kollégái ügyeit, Romániára ál-
landó instabilitás lesz jellemző. Ez a ko-
alíción belüli konfliktus sem vezet
semmi jóra a román állampolgárok szá-
mára. Bárki, akinek az az ötlete támad,
hogy ne harcoljon az igazságszolgáltatás
ellen Dragnea úr érdekében, nemkívána-
tos személlyé válik. Most Tudose mi-
niszterelnök is erre az útra lépett, azelőtt
Grindeanu volt ez a személy. Belső harc-
nak vagyunk a tanúi” – mondta az USR
politikusa.

Barna ugyanakkor hozzátette, támo-
gatni fogják a képviselőház szabályzatá-
nak módosítását is, hogy leválthassák a
házelnököt. (hírösszefoglaló) 

Kormányátalakításra készül 
a miniszterelnök

A román hadsereg számára csa-
patszállító páncélosokat gyártó
vegyes vállalat létrehozásáról ál-
lapodott meg kedden Bukarest-
ben a svájci Mowag-üzemeket
tulajdonló amerikai General
Dynamics vállalat és az ipari mi-
nisztérium.

A megállapodás célja az, hogy a
román hadsereget Piranha 5 típusú csa-
patszállító páncélosokkal szereljék fel,
amelyeket a Bukaresti Gépgyárban fog-
nak gyártani az ehhez szükséges techno-
lógia meghonosítása nyomán – közölte a
kormány sajtóirodája.

Az emlékeztető aláírásánál Mihai Tu-
dose kormányfő, több miniszter és Hans
Klemm, az Egyesült Államok bukaresti
nagykövete is jelen volt. A miniszterel-
nök rendkívüli fontosságú eseménynek
minősítette a védelmi ipar szempontjából

az amerikai General Dynamics együtt-
működését egy román állami vállalattal.
A kormányközlemény nem részletezte,
hány páncélost vásárol a hadsereg és mi-
lyen áron szerzi be ezeket.

Mihai Fifor védelmi miniszter ameri-
kai látogatása után, két hete úgy nyilat-
kozott, hogy reményei szerint a román
hadsereg még idén megkapja az első tíz
Piranha páncélosát. A Hotnews.ro hír-
portál úgy tudja, Románia 227 Piranha
5-ös páncélost vásárol, amelyeket – az
első harminc, Svájcból érkező jármű ki-
vételével – Bukarestben fognak gyártani.

A legfelsőbb védelmi tanács augusz-
tus elején hagyta jóvá a hadsereg felsze-
relésének tízéves fejlesztési tervét,
amelynek értelmében Románia 9,8 mil-
liárd euró értékben vásárol fegyvereket
és katonai eszközöket. A hadsereg nyolc
nagyszabású beruházási programot indít,

ezek mindegyikének értéke meghaladja
a százmillió eurót. A B1 hírtelevízió sze-
rint a 2026-ig tartó hadi beszerzések so-
rában Románia 370 millió eurót
fordítana Piranha típusú nyolckerék-
meghajtású csapatszállító páncélosokra.

A korábbi szakértői kormány idején
tavaly egy másik, román–német vegyes
vállalat létrehozásáról született megálla-
podás a német Rheinmetall Landsysteme
és az Uzina Automecanica Moreni kö-
zött, hogy nyolckerék-meghajtású pán-
célosokat és 4x4-es harckocsikat
gyártson a román szárazföldi erők szá-
mára. Az akkori kezdeményezés további
sorsáról a mostani szociálliberális kor-
mány nem nyilatkozott.

Románia az idei évtől kezdődően a
GDP két százalékának megfelelő össze-
get, több mint hárommilliárd eurót fordít
védelmi kiadásokra. (MTI)

Csapatszállító páncélosokat gyártó vegyes vállalat
alakul

Házi őrizetbe helyezték hétfőn az or-
szágos adóhivatal (ANAF) IT-részlegé-
nek igazgatóját, Ancuţa Anda Macoveit,
akit azzal vádolnak, hogy körülbelül
egymillió eurónyi megvesztegetést foga-
dott el. Előzőleg a Prahova megyei tör-
vényszék a volt ANAF-igazgató előzetes
letartóztatásáról döntött, ezt azonban
Macovei megfellebbezte, a ploieşti-i íté-
lőtábla pedig helyt adott az óvásnak. An-

cuţa Anda Macoveit 27 napra helyezték
házi őrizetbe, a döntés jogerős. A vádha-
tóság szerint 2010-ben Ancuţa Anda Ma-
covei, aki abban az időben az Országos
Vámügyi Hatóság számítástechnikai,
távközlési és vámstatisztikai igazgatósá-
gát vezette, két cégtől az általa vezetett
igazgatósággal kötött szolgáltatási szer-
ződés értékének 25%-át kérte el. Cserébe
megígérte, hogy az említett szolgálta-

tásra kiírt versenytárgyalást az ő közben-
járására a két cég által létrehozott társu-
lás fogja megnyerni. Az ügylet
eredményeként Ancuţa Anda Macovei
2010 – 2014 között körülbelül egymillió
eurót kapott egy másik személlyel közö-
sen. Ezenkívül egy amerikai utazást és
értékes ajándékokat is elfogadott köz-
benjárásáért cserébe – tájékoztat a DNA.
(Agerpres)

Adóhivatali vezetőt vádolnak 
megvesztegetéssel

(Folytatás az 1. oldalról)



A rendezvényt beharangozó saj-
tótájékoztatón találóan fogalmazott
Ileana Guşatu, a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság he-
lyettes vezetője, amikor rámutatott:
a mesterséges ízfokozók világában
szerencsére egyre több fogyasztó
kezd visszatérni a hagyományos,
helyi termelőktől származó élelmi-
szerekre, még akkor is, ha eseten-
ként ezeknek az ára valamivel
magasabb, mint a bevásárlóköz-
pontok polcain fellelhető termé-
keké. A tegnapi vásáron is ezt
tapasztaltuk, jócskán fogytak a
nagymamánk konyhájának ízvilá-
gát felidéző házi sütemények, a
lekvárok, köztük a különlegesség-
nek számító marosjárai szilvaíz, a
különféle ízesítésű zakuszkák, va-
lamint a nyárádmenti termelők két-
kezi munkáját dicsérő
zöldségeknek is igen nagy keletjük
volt. Emellett több asztalnál lehe-
tett válogatni a mézek közül, a nyá-
rádszeredai Kacsó István saját
termesztésű laskagombát kínált, a
bátosiak zakuszkájukkal csalogat-
ták oda a vásárlókat, egy haraszt-
kereki termelő asztalánál a
savanyúságok széles választékából
lehetett egy-egy adagot hazavinni.
A nyárádszeredai tejfeldolgozó

standjánál a Gabriella tejterméke-
ket lehetett megkóstolni és megvá-
sárolni. 

Az édesszájúak örömére több
asztalnál lehetett házi süteménye-
ket kóstolni és vásárolni, hiszen
hiába a cukrászdákban kínált széles
választék, a házinak mégis más az
íze. A székelyvajai Kónya Etelka
és lánya, Magyari Tünde asztalánál
bőven lehetett válogatni a finom
süteményekből: többek között kü-
lönféle krémesek, isler, meggyes
piskóta vártak a gazdájukra.
Ugyanitt ízletes házi kenyeret is le-
hetett vásárolni. Az ákosfalvi Szat-
mári Olga asztalánál igen fogyott a
hagyományos almás pite, meg a
vargabéles, és a háziasszony egy
méretes fazéknyi ízletes töltött ká-
posztával is készült az alkalomra.
Mint mondta, arról is gondosko-
dott, hogy a vásárlói ne hidegen
kelljen elfogyasszák a káposztát,
egy jókora adag puliszkával borí-
totta be, hogy az melegen tartsa a
töltelékeket. 

Ezt bizony vágni lehet – erősí-
tették meg a leendő vásárlók érdek-
lődésére azok, akik már kóstolták
a hagyományos marosjárai szilva-
ízet. A járai katolikus egyház asz-
talánál meg is lehetett kóstolni,
illetve kilós és félkilós kiszerelés-

ben haza is lehetett vinni a cukor-
mentes finomságot, aminek mind
az állaga, mind pedig az íze eltér a
szokványostól. Az egykilós adag
35 lejbe került. 

A koronkai Király Hajnal ezúttal
is különféle ízesítésű szörpökkel és
lekvárokkal várta a vásárlókat,
egészen különleges ízkombináci-
ókkal is próbálkozott, például sár-
gadinnyés baracklekvár is szerepelt
a kínálatában. Sokan kóstolták meg
a nyárádszentmártoni kézműves
sajtokat, amelyeket egy fiatal lány,
Szőke Tímea készít. A szépen fel-
díszített aszfalon felsorakoztatott
finomságok között ínyencségnek
számított a különleges olívaolajban
érlelt fűszeres kockasajt, amit ka-
kukkfűvel, rozmaringgal, bazsali-
kommal és oreganóval ízesített az
ifjú termelő, ugyanakkor az aszta-
lánál lehetett vásárolni többféle
ízesítésű parenyicát, sajttekercse-
ket, illetve mozzarellát. Tímea va-
lójában alig másfél éve foglalkozik
sajtkészítéssel, de büszkén árulta
el, hogy füstölt parenyica sajtja
idén a mikházi gazdanapon arany-
érmes lett. 

A szervezők hagyományt szeret-
nének teremteni, ezentúl minden
október 10-én megszerveznék a
helyi termékek vásárát. 
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A 2017/2018-as évadban a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának reper-
toárján szerepel William Shakes-
peare: Macbeth című tragédiája,
Keresztes Attila rendezésében,
Szabó Lőrinc fordításában. A ma-
rosvásárhelyi közönség közül még
sokan emlékezhetnek az 1969.
május 10-én Harag György rende-
zésében bemutatott Macbeth elő-
adásra is, melyben a címszerepet
Csorba András alakította.

Egy boszorkányos jóslattól indít-
tatva és felesége biztatására a sike-
res hadvezér meggyilkolja az őt
éppen kitüntetni készülő királyát.
Az ölést hivatásszerűen űző Mac-
beth számára a katonához nem
méltó, gyáván elkövetett gyilkosság
után egyszer és mindenkorra kizök-
ken az idő. A frissen, és főként jog-
talanul szerzett hatalom közvetlen
mellékhatása az annak elvesztése
miatti állandó szorongás, ami hata-
lom- és becsvágyával társulva Mac-
bethet további, sorozatos
gyilkosságokba hajszolja. A ráció és
boszorkányos jóslatok uralta álom-
világ között feloldódik a határ,
Macbeth és felesége pedig a lelkiis-
meret delíriumában él: a bűn és
bűnhődés összefüggésének félelme-
tes állapotában. Ezeket a tényezőket
kíséreli meg körüljárni Keresztes
Attila és alkotócsapata a shakespe-
are-i tragédia színrevitelével.

A szereposztás tagjai: Bartha
László Zsolt, Kádár Noémi, Varga
Balázs, Bokor Barna, Gáspárik At-
tila, Csíki Szabolcs, Barabás Hunor,

Korpos András, Kádár L. Gellért,
Meszesi Oszkár, Ördög Miklós Le-
vente, Galló Ernő, Kovács Botond,
P. Béres Ildikó, Tollas Gábor, Bálint
Örs, Ruszuly Ervin, Dabóczi Dávid,
Deák Orsolya, Joó Renáta, Kányádi
György, Szabó Franciska, Ádám
Kornél, Czüvek Loránd, Demeter
Márk-Cristopher, Lajter Ernesztó,
Pál Zoltán, András Gedeon, Borsos
Tamás, Scurtu Dávid, Szabó János
Szilárd, Takács Örs, Nagy Levente,
Nagy Péter.

Zenei munkatársak: Boros Csaba
és Ila Gábor. Közreműködik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia
kamarakórusa.

Rendező: Keresztes Attila; dísz-
lettervező: Fodor Viola; jelmezter-
vező: Bianca Imelda Jeremias; a
jelmeztervező asszisztense: Szőke
Zsuzsi; dramaturg: Demény Péter;
zeneszerző: Boros Csaba; koreog-
ráfus: Dabóczi Dávid.

Az előadást a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermi stúdió-
terében tekintheti meg a közönség
október 13-án, pénteken 19 órától;
érvényesek a Bernády György-me-
cénásbérletek. 

A 18 éven felülieknek ajánlott
produkció román nyelvű felirato-
zással követhető.

Az előadás létrejöttét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a
Bethlen Gábor Alap támogatta.

Naprakész információk a színház
honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro
és Facebook-oldalán: www.face-
book.com/tompamiklos . (pr-titkár-
ság)

Macbeth a vásárhelyi Nemzeti műsorán

(Folytatás az 1. oldalról)

Ma nyílik meg a Művészetek
és mesterségek vására a ma-
rosvásárhelyi várban, ame-
lyet ötödik alkalommal
szervez a polgármesteri hiva-
tal a megyei tanfelügyelőség-
gel közösen. A háromnapos
rendezvény, amelyen a szak-
közép- és szakiskolák, vala-
mint a művészeti iskolák
mutatják be kínálatukat,
három napig tart. 

Az eseményt ismertető sajtótájé-
koztatón Dorin Florea polgármes-
ter sajnálkozva jelentette ki, hogy
– bár az anyag elkészült – nem si-
került egy vonzó kiadványt megje-
lentetni a vásárról.

Csegzi Sándor, a Marosvásárhe-
lyi Kulturális és Tudományos Sza-
badegyetem igazgatója ponto-
sította, hogy a bemutatkozáson a fő
témát az autóval kapcsolatos mes-
terségek jelentik: autószerelő, bá-
dogos, festő, hegesztő,
fémforgácsoló és egyéb szakmák.
A vásáron kiállítják azt az autósze-
relésben használatos korszerű fel-
szerelést, amellyel a polgármesteri

hivatal támogatta a Gh. Şincai
szakközépiskolát. Az a tény, hogy
a vásárt évente két alkalommal is
megrendezik, a hivatal azon törek-
vését igazolja, amellyel a mester-
ségek elsajátításának a
fontosságára szeretné felhívni a fi-
gyelmet. Jó szak-
emberekből ugyanis egyre na-
gyobb hiány van országos viszony-
latban, bár sok munkahelyen ma
már korszerű munkakörülménye-
ket biztosítanak. Ennek ellenére a
18–25 év közötti fiatalok közül fél-
millióan semmilyen oktatásban
nem vesznek részt, és a munkaerő-
piaci statisztikákból is hiányoznak
– mondta Csegzi Sándor. 

A tanfelügyelőség támogatja a
szakosztályok indítását, 45 osztály-
ban 1145-en tanulnak összesen, de
legnagyobb sajnálatára a vállalko-
zások nem érdeklődnek eléggé a du-
ális oktatás iránt, így összesen két
osztályt sikerült indítani – jegyezte
meg Ioan Macarie főtanfelügyelő. 

Elégedetlen az általános iskolák
érdeklődésével, fejtette ki Ranca
Antoaneta, a Şincai szakközépis-

kola igazgatója, aki elmondta,
hogy rajzversenyt hirdettek a ma és
a jövő autójáról, továbbá kincske-
reső játékot szerveznek a bemuta-
tón.

Dorin Florea polgármester ezút-
tal is elemében volt, a szakoktatás
fontosságáról ugyanis mindig
hosszan és szívesen beszél. El-
mondta, hogy a berögzült felfogá-
sok ellen nehéz harcolni, továbbá,
hogy a gyorstalpalással kiképzett
inasok felkészültsége nagyon
gyenge, ezért fontos lenne az ér-
deklődést felkelteni a színvonalas
szakképzés iránt. A polgármesteri
hivatal támogatja a szakoktatást, de
a tanfelügyelőségnek is többet kell
tennie a finanszírozási források fel-
kutatása érdekében. Elhangzott,
hogy a művészeti oktatás számára
új campust terveznek, a több mint
négyhektáros területre elképzelt
épületkomplexum színvonalas ren-
dezvények szervezésére is lehető-
séget biztosít, a Traian Vuia
Technológiai Líceumban pedig
fodrászszalont rendeznek be.. (bo-
dolai)

Művészeti és szakközépiskolák bemutatkozása
A mesterségek népszerűsítésére 

Ma van a természeti katasztrófák
világnapja. Van belőlük elég. Világ-
napokból is, katasztrófákból még
inkább. Csak az utóbbi hetekben,
napokban is micsoda pusztítást,
gyilkolást végeztek a földön a hur-
rikánok, földrengések, vulkánkitö-
rések, földcsuszamlások! Sors-
csapások garmada árasztja el nap
mint nap a hírcsatornákat. Hosszú
távon azonban a társadalmi ka-
tasztrófák veszélyesebbek az embe-
riségre. Amit a politika rombol le az
életünkből, azt nehezebb helyre-
hozni, megelőzni sem igen lehet. A
természeti csapások kiszámíthatat-
lanok, bizonyos politikusok beszá-
míthatatlanok. Na, itt a baj! De ne
fokozzuk, tudják önök is, miről be-
szélek. Különben lehetőleg minden-
nel igyekszem napirenden lenni, a
katasztrófákkal is, de szívesebben
írok jó dolgokról. Most például
arról, hogy nem lankad Marosvá-
sárhely és a megye kulturális len-
dülete. Nagyon sok a rendezvény,
egymást érik a művelődési, művé-
szeti események. Sőt, mintha még
szaporodnának a színházi, iro-
dalmi, zenei, képzőművészeti meg-
nyilvánulások. Jól van ez így, még
ha olykor bosszankodunk is, hogy
ide vagy oda nem mehetünk, mert
egymásra szerveződnek a progra-
mok. Nyilván egyeztetniük is kel-
lene a programszervezőknek, de a
hét nem nyújtható meg egy-két nap-
pal, azzal gazdálkodhatunk, amink
van. Az átfedések egyébként csak
pár száz embert érintenek, a kultu-
rális „mindenevőket”, akik a hét
folyamán minél több rendezvényre
el szeretnének jutni. A polgárok
többsége még nem tart ott, hogy kü-
lönösebben bánkódna, ha valami-
ről, ami kultúra, lemarad. De
lassan ugyan, mégis biztatóan ez a
tényállás is változóban van. Újító
szándékok figyelhetők meg a helyi
kulturális kínálatban, és vannak
körök, főleg fiatalok, akik nem kö-
zömbösek az ilyen törekvések iránt.
A Múzeumok éjszakáján, a színhá-
zak hasonló akcióin tapasztalhat-
tuk, mennyien megmozdulnak
ilyenkor. Az elmúlt hét végén a Ga-

lériák éjszakája zajlott, immár má-
sodszor Vásárhelyen. Még nincs
akkora vonzereje, mint az említett
két másik intézmény közönségcsa-
logató eseménysorának, de ha a
szervezők kitartóak, ez is népsze-
rűvé válhat. Péntek este több galé-
riában, nyitott műteremben
találkoztam kisebb látogató cso-
portokkal, érdeklődőkkel. Egyesek
bátortalanul léptek be a képek,
szobrok, textíliák közé, aztán a ked-
ves fogadtatás feloldotta a kezdeti
feszélyezettséget, kialakult a párbe-
széd a vendéglátók és vendégeik
között. A műtermek különösen érde-
kesnek tűnhettek az ilyen helyeken
ritkábban megfordulók számára.
Újdonságokról is értesülhettek, ko-
rábban másoknál. Magam is így
voltam ezzel itt-ott, pedig elég
sűrűn keresek fel alkotói műhelye-
ket. Fiatal szobrászok – Makkai Ist-
ván, Veress Gábor Hunor és Szabó
Csongor – háza táján láthattam azt
a készülő magas domborművet,
amely a Művészeti Szaklíceum fő-
épületének teljes restauráláson
áteső homlokzatára kerül majd vis-
sza. A műalkotást szakrális jellege
miatt közel hét évtizede, az államo-
sítás után távolították el a felső
szint háromszögű orommezejéből,
amely aztán üresen maradt. A több-
alakos, méretes relief eltűnt, talán
megsemmisült, a restaurátorok
szándéka szerint az eredeti mű
mását helyezik majd ugyanoda. Aki
meglátogatta a műtermet, elámul-
hatott a szoborcsoport Szabó Cson-
gor mintázta, majdnem kész
agyagváltozatán. Hogy mikor áll
majd újra teljes pompájában a
szakszerű felújításon áteső homlok-
zat, azt konkrétan nem merném
megmondani. Bár erre bizonyára
szerződésben meghatározott pontos
határidők kötelezik az érintetteket,
a honi gyakorlat szerint az ilyesmit
előre nem sejtett akadályok tehetik
bizonytalanná. Gondoljunk csak a
Bors – Marosvásárhely közti autó-
pálya sorsára. Ami azzal történik,
az szintén kész katasztrófa. És ismét
ott vagyunk, ahonnan a jegyzet ele-
jén kiindultunk. (N.M.K.)

Erről jut eszembeKistermelők a vásártéren

Fotó: Nagy Tibor



Két Gyöngykoszorú néptánctalálkozóra is
sor került szombaton: a nagyobbak a ti-
zedik kibédi rendezvényen, az apróságok
Csittszentivánon ropták.

Szombaton délután ismét Kibéd volt a házigaz-
dája a Gyöngykoszorú néptánctalálkozónak. A
résztvevők istentiszteleten vettek részt, majd
helyi lovasok vezetésével felvonultak a falu ut-
cáin. A kultúrházban a gyáli fúvószenekar előadá-
sával vette kezdetét a találkozó, amelyet Barabási
Attila Csaba szervező, a Maros Művészegyüttes
igazgatója nyitott meg. A házigazda Dósa Sándor
polgármester is üdvözölte a résztvevőket, arra
biztatva őket, hogy mutassák meg: vannak gyö-
kereink, van élő népi kultúránk, van miből táplál-
koznunk. Így kell a zenei anyanyelvünket és
mozgáskultúránkat ápolni, hogy a következő
nemzedék is magáénak érezhesse, mi pedig, mint
a mélyről felszínre hozott igazgyöngyöket, cso-
dálhassuk ezeket a táncokat. Novák Zoltán sze-
nátor tánctörténeti visszapillantójában arra hívta
fel a gyerekek, fiatalok figyelmét, hogy a tánc
egyetemes emberi érzéseket fejez ki, de a magyar
nép lelkületét is, míg az 1970-es években kibon-
takozó táncházmozgalom sokat segített abbban,
hogy 1990 után „újjá tudtuk építeni és nem ve-
szítettük el nemzeti önazonosságunkat”.

Gyál testvérváros polgármestere, Pápai Mihály
reményét fejezte ki, hogy Kibédről olyan fiatalo-
kat fogadhatnak az anyaországban, akiktől tanul-
hat a most alakuló ottani néptánccsoport, és a népi
kultúra is gyökeret ver a Budapest közeli, alig
százéves településen.
Ismét „hazahozták”

Szombat délután szűknek bizonyult az amúgy
tágas és szépen felújított művelődési otthon, a
színpadon helyi, erdőcsinádi, gyulakutai, diszna-
jói, marosvásárhelyi, balavásári, sóváradi, maros-
felfalusi, vajdaszentiványi, szabédi,
erdőszentgyörgyi, backamadarasi, nyárádszere-
dai, mezőbándi és marosludasi csoportok váltot-
ták egymást, de a nézőtéren sem akadt sok üres
hely.

Barabási Attila Csabától megtudtuk: ez a sok-
századik Gyöngykoszorú találkozó Maros me-
gyében, és ebbe Kibéd már 1991-ben
bekapcsolódott. 1999-től 2009-ig ez a falu is 
házigazdája volt a találkozóknak, azóta itt szüne-
telt a rendezvény, de a helyi tanácsosok kezdemé-
nyezésére most ismét „hazahozták” a
Gyöngykoszorút. Bár a hét végén 18 településről
20 csoport érkezett valamely tájegység vagy saját
faluja táncaival, nem is volt olyan nehéz ezt Ki-
béden megszervezni, vallotta be Barabási, mert a
faluban az emberek szeretik a népi kultúrát, büsz-
kén öltik fel a népviseletet, és szívesen táncolnak.

A rendezvény keretében közszemlére tették
annak a fotótábornak az anyagát is, amelyet a
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
és az önkormányzat szervezett tavaly az Orbán
Balázs nyomdokában Kibéd községben címmel. 
Csittszentivánon a gyerekek táncoltak

Az EMKE marosvásárhelyi szervezete, a Csitt-
szentiváni Fejlesztési Egyesület és a Bandi Dezső
Kulturális Egyesület szombaton tizenharmadszor
szervezett Gyermek-Gyöngykoszorú találkozót,
ahová olyan kisiskolás és óvodás gyerekcsopor-
tokat vártak, amelyek hagyományos népi gyer-
mekjátékokat mutatnak be. A rendezvény
felvonulással keződött Csittszentivánon, majd a
kultúrotthonban a szervezők köszöntő szavai után
a gyerekcsoportok vették át a színpadot: a helyi
Gyöngyvirág, a marosvásárhelyi Vörösmarty
utcai óvoda Csodaország csoportja, a maroske-
resztúri Tipegők, a mezőmadarasi Árvalányhaj és
az erdőcsinádi Árvácska kiscsoportjai, a mezőbo-
doni Fénysugár és a mezőpaniti Bokréta. A szín-
padi fellépések után Szabó Erika óvónő népi
gyermekjátékokat oktatott, Fazakas János (Fazi)
táncházat szervezett, ahol az Üver zenekar mu-
zsikált. A Bethlen Gábor Alap, a Communitas
Alapítvány és a Maros Megyei Tanács által támo-
gatott hét végi programnak egy másik rendezvény
is része volt, pénteken a pedagógusok számára
szerveztek műhelymunkát Marosvásárhelyen,
ahol Benkő Éva sepsiszentgyörgyi szakember tar-
tott előadást 34 pedagógusnak A népi játékok sze-
repe a pedagógiában címmel – tudtuk meg a
szervezők egyikétől, Fazakas Ildikótól.

Jakab Irma portáján hatalmas, tört
szárnyú madár az idő. Tollai beborít-

ják a fekete kendős, kicsi asszonyt, akinek
arcán megszámlálhatatlan sorokban szán-
tottak végig az évek, évtizedek. Magyarózdi
háza udvarán üldögél a lócán az októberi
napsütésben, előtte járókeret. Simogat a te-
kintete, amikor a kapu felé fordulva meglát.

– Ki küldte magát, arany? – kérdi titkos
örömmel, aztán mintha színt váltana a
hangja:

– Amíg élt a férjem, nagyon sokan jöttek
hozzánk. Még svájci vendégünk is volt. Nagy
táncos volt József, azért látogattak minket
annyian.

– Önről is a tánc jut a falubeliek eszébe –
jegyzem meg.

– Tizennyolc-tizenkilenc évesen én is sze-
rettem a csárdást – bólogat. – Itt, Ózdon mi
mindig azt jártuk a lakodalmakban és más
alkalmakkor is. Egymástól tanultuk el a lé-
péseket. Leánykoromban a csűrökben voltak
a táncos mulatságok, később, az államosítás
után a kastélyban tartottak bálokat. Volt egy
öreg cigány prímás, Csija Jancsi, ő húzta
nekünk a nótát. 

– A férjével is a táncban ismerkedtek
meg?

– Biztos, nem emlékszem már pontosan.
József Fehér megyei,
magyarszentbenedeki
születésű volt, cselédfiú-
ként került ide. Később
kitanulta a kőművesmes-
terséget, és a szakmájá-
ban dolgozott. 1956-ban házasodtunk össze.
Én akkor tizenkilenc éves voltam. 

– Gyermekeik születtek?
– Egy sem. Pedig szerettük volna. Nekem

három testvérem volt – két fiú és egy 
lány –, a férjemnek nyolc. 

– Hogyan teltek a közös évtizedek?
– Sok munkával. Mint mondtam, a férjem

mesterséget tanult, én úgy maradtam, buta
fejjel – kacagja el kicsit magát, aztán foly-
tatja: – A rendszerváltás előtt a kollektív
gazdaságban dolgoztam, azután, amikor
visszakaptuk a földeket, a sajátunkat művel-
gettem. Mindennap egyedül mentem ki a me-
zőre, és az állatokat is én rendeztem.

Disznót, lovat, tehenet is tartottunk, az ellá-
tásuk mind rám hárult, a férjemnek ugyanis
egyéb munkái voltak, és táncos fellépésekre

is sokat hívták. Senki
nem tudta úgy a pon-
tozót, mint ő. Még
hetvenévesen is Ma-
gyarországot járta,
Jászberényt, Pestet,

táncházakban, fesztiválokon mutatkozott
meg. 2000-ben a Népművészet Mestere cím-
mel is kitüntették.

– Gondolom, együtt is sokat táncoltak.
– Igen, de ő nem csak velem. Én már a

nyolcvanas években nehezen mozogtam, fájt
a lábam. Most is ki van fordulva a térdem,
leestem, azért. Kétnaponta jön egy védőnő
(sz.m.: közösségi asszisztens), beköti. Nem
értjük egymás nyelvét, mert román, de azt
érzem, hogy nagyon kedves.

– Mióta él egyedül?
– Jövőben lesz tíz éve, hogy elment a fér-

jem. Szívbeteg volt, az vitte el. Tavasztól
őszig húzta csak a betegséget.

– Ön ápolta?
– Ki más? – emeli rám újra nagy, meleg

szemét.
– Mivel tölti a napjait?
– Én, igaz, semmivel. Reggel, miután fel-

ébredek, felöltözöm, aztán csak nézek körbe,
és azon gondolkozom, mi vár még rám,
hányszor kel még fel nekem a nap. Főzök
magamnak valamit, aztán elüldögélek, és
már be is esteledett. Az egyik testvéremnek
az unokája szokott benézni hozzám, van,
hogy reggel és este is eljön. Nyolcvanhármat
töltök novemberben, a házból már nem moz-
dulok ki. Pedig valamikor sokat mentünk
mindenfelé a férjemmel, templomba reggel
és délután is eljártunk. József az utolsó per-
cig presbiter volt – lágyul el újra a hangja. 

Óvatos léptű macska tűnik fel a fal mel-
lett, gyorsan besurran a házba. Beszélgető-
társam utánanéz, aztán újra felém fordul.
Minden mozdulatából hála árad az együtt
töltött félóráért. 

– Ha erre jár, még nézzen be hozzám –
mondja, amikor indulni készülök. Kicsi, fe-
kete madárnak tűnik a kapun túlról. Fényes
szárnyai láthatatlanok.

A táncos párja
A kibédi kultúrház kicsinek bizonyult, így az utcán is táncoltak a fiatalok                                                Fotó: Barabási Attila Csaba

Gligor Róbert László
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Liviu Rebreanu Társulata a
színház nagytermében szomba-
ton országos premierként mu-
tatta be a Dés László, Geszti
Péter és Békés Pál által szerzett
A dzsungel könyve című musical
román nyelvű változatát, Oana
Leahu rendezésében.

Rudyard Kipling világhírű regényé-
nek adaptációja a Maugli nevű kisfiú
kalandjait meséli el, akit a dzsungelbeli
farkasok neveltek fel. Barátai: Balu, a
medve, Bagira, a párduc és Ka, a piton
segítségével Maugli megtanul a dzsun-
gel törvényei szerint élni. Ám fokozato-
san felismeri nemcsak az állatok
törvényeit, hanem az emberekét is. A
történet az életről szól, a túlélésről, a ba-
rátságról, a magányról, és egyúttal egy
fiú sajátos életútjáról a gyermekkortól a
felnőttkorig, egy olyan helyszínen, ahol
a dolgok nem a megszokott módon zaj-
lanak – áll a színház közleményében.

Maugli szerepében Claudiu Banciu
és Lucian Banciu lépett színpadra, a
szereposztás további tagjai: Ciugulitu
Csaba, Luchian Pantea, Elena Purea,
Costin Gavază, Mihai Crăciun, Rareş
Budileanu, Georgiana Ghergu, Ion
Vântu, Cristina Holtzli, Alexandru-
Andrei Chiran, Cristian Iorga, Sergiu
Marocico, Ştefan Mura, Tiberius Vasi-
niuc, Gabriela Bacali, Loredana Das-
călu, Anca Loghin, Laura Mihalache,
Delia Martin, Raisa Ané színművészek,
valamint a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem hallgatói, továbbá gyereksze-
replők.

A hangszerelés Zeno Apostolache-
Kiss munkája, a díszlet- és jelmezterve-
zésért Rodica Arghir felelt, az előadás
koreográfusa Cristina Iuşan és Ruszuly
Ervin; a művet Sándor László fordította
románra, a light design Daniel Klinger
munkája, a video designt Lucian Matei
jegyzi, a zenei felkészítésért Teodora

Sântean felelt. Díszlet- és jelmezter-
vező-asszisztens: Sikó Dorottya és Hu-
szár Katalin; Video design asszisztens:
Adrian Matei, ügyelő: Ilarian Varga,
súgó: Laura Moldovan, hang: Jancsó
Levente, fények: Kászoni Attila, felvé-
tel és hangkeverés: ifj. Kacsó Tibor. A
musicalt a Proscenium Szerzői Ügynök-
ség közvetítésével mutatták be, az elő-
adás magyar nyelvű felirattal követhető. 

További, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházzal kapcsolatos hír, hogy az idei,
immár 73. évad első premierje – Pozs-
gai Zsolt Liselotte és a május című tra-
gikomédiája (Harsányi Zsolt
rendezésében) – alkalmával átadták az
előző év színészi teljesítményeit elis-
merő Vastaps díjakat. 

A Vastaps díj többéves hagyományra
tekint vissza, a legtöbb előadást játszott,
valamint legtöbb próbán részt vett szí-
nésznő, illetve színész jogosult rá. Az
idén Nagy Dorottya és Csíki Szabolcs
vehette át az elismerést – a Tompa Mik-
lós Társulat két színművésze a
2016/2017-es évadban 431, valamint
508 alkalommal lépett színpadra.

A díjak átadásakor Gáspárik Attila
kihangsúlyozta: ezt a díjat azok kapják,
akik számszerűen a legtöbbet dolgoz-
tak. 

– Az évad első bemutatójának ideje
alatt a társulat másik fele Újvidéken
játssza a Sirály című előadást egy nem-
zetközi színházi fesztiválon. Azért,
hogy ez megtörténhessen, bizony sokat
kell dolgozni – mondta a vezérigazgató.

A díjazottak az elismerő oklevél mel-
lett a marosvásárhelyi Bioeel gyógy-
szer- és kozmetikai gyár, valamint a
Kárásztelek Pezsgőpincészet által fel-
ajánlott ajándékcsomagokat vehették át.
A díjazott Csíki Szabolcs legközelebb
október 13-án, pénteken William Sha-
kespeare Macbeth című tragédiájában,
míg Nagy Dorottya 17-én, szerdán
Radu Afrim Retromadár blokknak csa-
pódik, és forró aszfaltra zuhan című
előadásában lép közönség elé. (Knb.)

Premier és Vastaps díj Kicsiknek és nagyobbaknak is Gyöngykoszorút szerveztek
Igazgyöngyök koszorúi

Kaáli Nagy Botond 



Jó hallani, hogy amikor egyre
többen hagyják el a szülőföl-
det azért, hogy külföldön töb-
bet keressenek, vannak, akik
itthon próbálnak gazdálkodni.
A vajdaszentiványi Bálint Edit
családjával 30 hektáron gaz-
dálkodik. Először zöldségter-
mesztéssel és állattenyész-
téssel foglalkoztak, az utóbbit
feladták, azonban a fóliasát-
rakban az idén is szép termés
volt, amit jó haszonnal érté-
kesíthettek. 

Nem messze a falu központjától
van egy utca, amelynek a két olda-
lán levő házak mögötti beltelket fó-
liasátrak borítják, mellettük
gondozott zöldségágyások vannak.
Az egyik a Bálint család telke,
amelynek udvara valóságos „kis-
üzem”. A gazdával végigjárjuk a fó-
liasátrakat, majd menet közben
megtudom, hogy összesen 30 hek-
táron gazdálkodnak, ebből 1,5 ha
zöldséges, amiben 63 ár területen
eper, 50 áron paradicsompaprika,
padlizsán, csemegekukorica, a 10 ár
fóliasátorban paradicsom termett. A
kültelken törökbúzát, árpát és búzát
termesztenek. Edit elmondta, hogy

több mint 10 éve foglalkoznak zöld-
ségtermesztéssel, korábban sárgaré-
pát, zellert, káposztát,
petrezselymet, hagymát vittek a pi-
acra, de ez iránt csökkent a kereslet,
és akkor váltaniuk kellett. Ezenkí-
vül tejhasznú szarvasmarhát is te-
nyésztettek, azonban a tej alacsony
felvásárlási ára miatt nem volt kifi-

zetődő az állattartás, így ezzel is fel-
hagytak. A zöldséget a marosvásár-
helyi November 7. piacon
értékesítik. Itt már kialakult egy kli-
enskör, így nem marad az áru el-
adatlanul az asztalon. Fia
Szászrégenben szintén a piacon
adja el a kukoricát és a búzát, vala-
mint az árpát, a felvásárlók között

olyan Felső-Maros menti pásztorok
vannak, akik az állatok teleltetésére
veszik a termést a Bálint családtól.
Itt sok a visszatérő felvásárló. 

Az idén mintegy 3000 kg paradi-
csom termett, ami jó évnek számít,
a tavaszi fagyok miatt kevesebb
volt az eper, de összességében a
családnak jól jövedelmezett a gaz-
dálkodás. 

– Mindenki egyformán részesül
mind a munkából, mind a jövede-
lemből. Az a lényeg, hogy egyben
van a család, és nem szóródtunk
szét valahol a nagyvilágban –
mondja a gazda.

A legnagyobb gond az, hogy igen
nehezen találnak megfelelő munka-
erőt, a napszámosok nem sokat ma-
radnak, így arra a következtetésre
jutottak, hogy csökkenteniük kell a
gazdaságot. Van két traktoruk, de
nagyon sok a kézzel elvégzendő
munka, erre nem igazán kapnak al-
kalmas embert. „Kevesebb terület,
munkás, befektetés és jövedelem
lesz jövőre, de abból is meg lehet
élni” – teszi hozzá. 

Kérdésemre elmondja: egy agrár-
mérnökkel konzultálnak rendszere-
sen, mert „szakmailag állandóan
kell fejlődni”. S bár jó lenne tár-

sulni, és volt is már ilyenszerű kez-
deményezés, nem igazán jött össze.
„Nem volna rossz, ha társulnánk, be
lehet adni nagy üzletláncokhoz az
árut” – véli, majd elmondja, hogy
egy alkalommal próbálkoztak ők is,
csemegekukoricát adtak el a Kauf-
landnak, de nem tudták biztosítani
folyamatosan a megfelelő mennyi-
séget, így maradt a zöldségpiac. 

Megkeresték őket is a mezőgaz-
dasági igazgatóságtól, hogy pályáz-
zanak a fóliasátras paradicsomot
termesztőknek nemrég kiírt állami
támogatásra, azonban nem tudták
teljesíteni a feltételeket, amelyeket,
úgy tűnik, hogy leginkább a síkvi-
déki gazdálkodók számára dolgoz-
tak ki. Így maradt az önerő és a
minőségi termény, hiszen ez a kul-
csa annak, hogy jól menjen a gaz-
daság. Távozásunkkor Bálint Edit
elárulja, hogy jövőre egy fóliasátor-
ban biogazdálkodással is próbál-
koznának, már konzultáltak is
szakemberrel, és kipróbálják, mi-
ként lehet majd a bioterményeket
értékesíteni. Mert fejlődni valami-
lyen irányba csak kell… – mondja,
majd elköszön, mert „dolog van
kertben”. 

Október 6-án a kormány elfogadta azt a ha-
tározatot, amelynek alapján az európai me-
zőgazdasági hitelkeretből (Fondul European
de Garantare Agricolă – FEGA) anyagi támo-
gatást nyújtanak zöldség- és gyümölcster-
mesztő egyesületeknek, társulásoknak a
termények értékesítésére. A jogszabály le-
szögezi, hogy milyen szerepe van a támoga-
tás folyósításában a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumnak, a Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ségeknek (APIA). 

A támogatással a minisztérium segíteni szeretné e
szakterületen a termesztői társulások létrejöttét és mű-
ködtetését, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a tár-
sulások folyamatosan lássák el a nagykereskedelmi
egységeket, vagy akár exportra is termesszenek.
Ugyanakkor növelni szeretnék az országban termesz-

tett zöldség és gyümölcs mennyiségét és minőségét,
amellyel stabilizálnák a termények piaci árát, és biz-
tosíthatnák a hazai feldolgozóegységek folyamato-
sabb ellátását. A finanszírozásért a társulásoknak el
kell készíteniük egy 3 – 5 éves üzleti tervet. A jóvá-
hagyott terv alapján az Európai Unió a társulások
valós költségének az 50%-át téríti meg. A kormány-
rendelet életbe léptetésekor működő szervezetek pá-
lyázhatnak, amennyiben elfogadják a kiírás feltételeit.
Azok, akinek már van üzleti tervük, november else-
jéig az APIA megyei kirendeltségéhez fordulhatnak –
e tervek esetenként a kiírásnak megfelelően módosít-
hatók, kiegészíthetők, illetve megváltoztathatók. A
korábban benyújtott, de jóváhagyással még nem ren-
delkező üzleti tervekkel is lehet pályázni. 

Az új rendelet hatályba lépésével eltörlik a hasonló
rendelkezéseket tartalmazó 1078/2008-as kormány-
rendeletet. 

Anyagi segítség zöldség- 
és gyümölcstermesztő társulásoknak 

1,8 milliárd euró
mezőgazdászoknak 

Szeptember 27-én a kormány jóvá-
hagyta a 2017-es mezőgazdasági évi tá-
mogatásra szánt összegeket. A nemzeti
átmeneti támogatás növénytermesztők-
nek és állattenyésztőknek 1,8 milliárd
lej. 

A földalapú támogatás értéke hektáronként:
97,2452 euró, a visszaosztott támogatás 1-5 hek-
tár között 5 euró, 5 – 30 ha közötti területre
48,3251 euró, a környezetkímélő mezőgazdál-
kodásra, illetve a gazdaság „zöldítésére”
57,1745 eurót fizetnek hektáronként, a fiatal far-
merek pedig 24,3113 eurót kaphatnak. A nö-
vénytermesztésre összesen 1,574 milliárd eurót
különítettek el, ebből 919,14 millió a földalapú
támogatás. 97,04 millió euró az újraosztott jut-
tatás, 540,4 millió a farm zöldítésére és 18,01
millió a fiatal gazdáknak szánt anyagi támoga-
tás. 

Az állattenyésztésre a következő keretössze-
geket szabták meg: 24,08 millió eurót a tej-
hasznú szarvasmarha, 101,02 eurót a húshasznú
állatok– elsősorban szarvasmarha –, 50,78 mil-
lió eurót a juh- és kecsketartásra szánnak.
Ugyanakkor a juh- és kecsketenyésztés társult
támogatási kerete 48,5 millió euró. Az egy főre
eső juttatást a termelt és beszolgáltatott tejmeny-
nyiségre, illetve a gazdakönyvben szereplő ál-
latlétszám alapján ítélik oda. A kifizetési
ütemterv szerint az első részletet október elsejé-
től törlesztik, míg a hátramaradt összegeket dec-
ember elsejétől utalják át a gazdák számlájára. 

Petre Daea: 
Október 16-ig kifizetnek

minden támogatást 
Petre Daea mezőgazdasági és vidékfejlesztési
miniszter azt nyilatkozta a sajtónak, hogy októ-
ber 16-ig minden gazda megkapja a Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől
(APIA) igényelt támogatást. 

A miniszter kifejtette, hivatalába lépését követően az
első intézkedések között volt az APIA-támogatások
ügykezelésének és a kifizetések késésének a megszünte-
tése. Mint ismeretes, azokban a megyékben, ahol több
dossziét kellett ellenőrizni, más megyékből helyeztek ki
szakembereket. 2017-ben sikerült a naptári határidőket
betartani, május 15-ig minden gazda benyújtotta a kéré-
seket, ezért külön köszönet jár az APIA munkatársainak
és azoknak a polgármestereknek, akik megtettek mindent
azért, hogy minél több érintett gazda töltse ki a forma-
nyomtatványokat és juttassa el az APIA-központokhoz,
így valószínű, hogy október 16-ig sikerül a gazdák szám-
lájára átutalni a jóváhagyott összegeket. Ennek feltétele
volt, hogy az ellenőrzéseket be kellett fejezni október el-
sejéig – mondta a miniszter. 

Daniel Ovidiu Săvâşcă, az APIA Maros megyei
ügynökségének vezetője elmondta, egyre kevesebb gond
merül fel a parcellák azonosításában, így gördüléke-
nyebbé vált az ellenőrzési folyamat. Amennyiben eltérést
tapasztaltak a nyilatkozatban és a valóságban szereplő
adatok között, figyelmeztették a gazdát, mert – figye-
lembe véve a hazai viszonyokat – tisztában vannak azzal,
hogy a mezőgazdászok által otthon elkészített helyrajz
nem minden esetben rossz szándék miatt nem talál a sza-
tellittérképpel. 
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Meg lehet élni a zöldségtermesztésből 
Inkább itthon kevesebbet, mint külföldön többet

Hatodik kukoricanap 
a Sapientián 

Szeptember 28-án a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi ker-
tészmérnöki tanszéke hatodik
alkalommal tartott kukorica-
napot. Hat vetőmag-forgal-
mazó cég 30 hibridet mutatott
be több mint száz érdeklődő-
nek, köztük az egyetem diák-
jainak, tanároknak és a
környékbeli gazdáknak. 

Dr. Nyárádi Imre-István adjunk-
tus lapunknak elmondta: az egye-
tem kísérleti parcelláján bemutatták
a megfelelő termesztési technoló-
giát, dr. Fazakas Csaba adjunktus a
talajtani viszonyokat ismertette. A
rendezvény célja elsősorban az,
hogy a diákok a gazdák rendelkezé-
sére bocsássák a kukoricatermesz-
téshez kötődő előző évi kutatásaik
eredményeit, ugyanakkor megis-
merkedjenek azokkal a termesztők-
kel, akikkel együttműködhetnek

majd az egyetemi tanulmányok el-
végzése után. A rendezvény útba-
igazító is egyben, hiszen
Romániában jelenleg mintegy 300
hibridet ajánlanak a termesztőknek,
nehéz tehát választani. Az egyetemi
eligazítás ötletet adhat a termesztő-
nek, hogy a teljesítmény és a típus
alapján (szemes vagy silókukorica),
valamint a földterület talajtani ösz-
szetételének figyelembevételével
melyiket válassza ahhoz, hogy el-
érje a megfelelő terméshozamot. A
kukoricanap alkalom arra is, hogy a
szakterületen érintett szakemberek
(APIA, Mezőgazdasági Igazgató-
ság, Vidékfejlesztési Ügynökség,
Növényvédelmi Hivatal stb.) ismer-
tessék a mezőgazdászokkal a pályá-
zati lehetőségeket, a törvénykezést,
mindazt, amit tudni kell a szakterü-
leten, és a gazdák kicserélhetik ta-
pasztalataikat. 



A reformáció gyökeresen megváltoztatta az
évszázadok óta fennálló viszonyokat. Nem
csak a hitéletre voltak hatással Luther, Kálvin,
Zwingli és a többi reformátor tanai, hanem
ezeknek politikai, gazdasági és társadalmi kö-
vetkezményei is lettek. Az egyik szembetűnő
változás az egyházművészetben ment végbe; a
művészet nem szorult ki teljesen a templomok-
ból, hanem átalakulva, újabb elemekkel kiegé-
szülve gazdagította a helyi közösségeket és az
európai kultúrát. A korábban szenteket ábrá-
zoló díszítéseket különböző növényi és állati
motívumok, illetve bibliai jelképek váltották
fel, melyek a liturgikus térben és a szertartások
kellékein is fellelhetőek.

A protestáns templomok fejlődését nagyban
meghatározták a történelmi események és a
művészettörténeti korszakok. A reformáció ko-
rában protestánssá vált közösségek eleinte a
katolikus templomokat vették át és használták
istentiszteletek tartására. Ezeken a templomo-
kon jelentős átalakításokat is végeztek. Később
(részben az ellenreformációnak is köszönhe-
tően) saját templomokat, imaházakat építettek.
A sola scriptura (egyedül a Szentírás) elvét kö-
vetve a protestánsok eltávolították a szentké-
peket, oltárképeket és szobrokat a
templomokból, a falakat díszítő freskókat
pedig lemeszelték. Ugyanakkor egyes elemek
a berendezés részei maradtak és az évszázadok
során tovább fejlődhettek. A templombelső
fontos része maradt a szószék. A katolikus
templomokban központi szerepe volt a bibliai
és szentábrázolásokkal díszített oltárnak,
amely az evangélikusoknál elveszítette szak-
ralitását, egyszerű, bibliai témájú, főleg Krisz-
tust ábrázoló kép lett. A reformátusoknál helyét
átvette az úrasztala.

A reformáció magyar területen a 
reneszánsszal fonódott össze, amely vidékün-
kön a 16-17. századokban virágzott. Ez egybe-
esett az ország három részre szakadásának és
a török uralmának időszakával, így a protes-
táns egyházművészetre nem csak a nyugati,
hanem keleti minták is hatottak, ami elősegí-
tette a jellegzetes magyar reneszánsz kialaku-
lását. A korabeli építészeti alkotások mellett az
ötvösművészet és a hímzőművészet fennma-
radt remekművei, a különböző mintájú és for-
májú úrasztali edények és terítők is jelentős
művészettörténeti értékkel bírnak. A 16-17.
századi ellenreformáció jellemző stílusa a ba-
rokk és később a rokokó volt, amelyek pom-
pájukkal, túldíszítettségükkel kevésbé feleltek
meg a protestáns szellemiségnek, ezért csak
kevés ilyen jegyeket viselő alkotás található a
református egyházművészetben. A 18. század
végén a klasszicizmus vált a meghatározó
irányzattá, amely az ókori görög-római alko-
tásokat tekintette követendő példának. Az osz-
lopok, függönydíszek, vázák, rozetták
ünnepélyessége jól illett a türelmi rendeletek
után fellendülő protestáns egyházművészethez.
Ezt követte a historizmus, amikor a régmúlt
korok stílusaihoz visszatérve, azokat utánozva
létrejönnek az olyan alkotások, amelyeket ne-
ogótikus, neoreneszánsz vagy neobarokk jel-
zővel illetünk. Ezek keveredése pedig az
eklektika. A 19-20. század fordulóját a termé-
szethez forduló, élénk színekkel, kígyózó vo-
nalakkal, stilizált növényi díszekkel dolgozó
szecesszió jellemezte, majd azt a geometrikus
jellegű és eklektikus art déco követte az 1920-

as évektől. A felsorolt művészeti stílusok eltérő
mértékkel ugyan, de mind hatással voltak a
protestáns egyházművészetre. 

A reformáció előtt épült katolikus templo-
mok általában kereszt alakú vagy többhajós,
főhomlokzati bejárattal és toronnyal rendel-
kező épületek voltak. Később a protestánsok
által építettek már saját jellegzetességekkel bír-
tak, ezek gyakran egyhajós vagy centrális szer-
kezetű alaprajzzal, fő- vagy oldalbejárattal, sok
esetben harangtorony nélkül vagy harangláb-
bal készültek. A 18. századtól tornyot is épít-
hettek a protestánsok, melyekre a
katolikusokkal ellentétben nem kereszt, hanem
Kálvin-csillag vagy kakas került. De a funkci-
óban is változások mentek végbe: míg a kato-
likus templom egy olyan szent épületnek
számít, amelyben a papság áldozatot mutat be,
addig a protestáns templomok olyan gyüleke-
zeti helyszínek, ahol ígérete szerint Jézus jelen
van. Az evangélikus, református templomok-
ban a szószék szerepe megnő, utóbbi egyház-
ban az úrasztalával kiegészülve a templom
központi elemeinek számítanak. A református
templomok térszerkezete is sajátos, ugyanis a
szószéket körülveszik az egymással szemben
levő padok, így a gyülekezet önmagát látva
központi szerepet kap.

Bár a reformáció svájci ágán a puritanizmus
vált ideállá,  csakhamar jelentkeznek a külön-
böző templomi díszítések (színes üvegablakok,
növényi és égi motívumok, feliratok stb.), me-
lyek a berendezésre és különböző tárgyakra is
rákerülhettek, illetve hatással voltak a hívek
otthonának dekorációjára is. A magyar refor-
mátus egyházművészetet mindenekelőtt bibliai
alapelvek határozzák meg. Már az 1561–62-es
debrecen-egervölgyi zsinat is foglalkozott a
templomok díszítésének kérdésével, és a kö-

vetkezőket fogalmazták meg: „A kegyesek
templomainak, legyenek bár azok fából avagy
kőből építve, mindenütt babona és fényűzés
nélkülieknek kell lenni. Ne legyenek azokban
bálványok, botrányos képek és festmények,
hamis tantételek és pogány szertartások és az
Isten igéjével ellenkező emberi hagyományok.
Mert valamint a választottak az Úr templomai
s nincsen semmi közük a bálványokkal, úgy a
templomok is, melyek nyilvános összejövetel
helyei, nem foglalhatnak magokban bálványo-
kat és bálványozási festéseket.” Azonban a til-
tások mellett a korai egyházatyák nem voltak
művészetellenesek, ugyanis kiemelték: „A mű-
vészek által polgári haszonra készített világi
képeket helybenhagyjuk.” Ugyanígy véleke-
dett a Méliusz Juhász Péter által összehívott
1567-es debreceni zsinat is, amely csak az imá-

dott szobrokat utasí-
totta el, a közhasznú
képeket nem. Ennek
szellemében került sor
a református templo-
mok berendezésére.

A reformáció szakí-
tott Szűz Mária és a
szentek tiszteletével, il-
letve felszámolta azon
szimbólumokat, tár-
gyakat, amelyek imá-
dat tárgyát képezhették.
De használatban ma-
radtak olyan tárgyak,
mint az orgonák, ha-
rangok vagy egyéb
kegytárgyak. Annak el-
lenére, hogy Kálvin és
Zwingli is orgonaelle-
nes nézeteket képviselt,
a hangszer szerves
része maradt a protes-
táns templomok beren-
dezésének és a
liturgiának egyaránt.

Az evangélikus egyhá-
zon belül a templomi
művészet alapját a bibliai
történetek képezik. Lut-
her és követői meghagy-
ták az oltárt, a díszítő
festményeket és a gyer-
tyákat. A kálvini képfel-
fogás szigorúbb volt, a
második parancsolatra
hivatkozva a Második
Helvét Hitvallás így fo-
galmaz: „Mert jóllehet
Krisztus magára öltötte
az emberi természetet,
ezt nem azért tette, hogy
a szobrászoknak és fes-
tőknek legyen mit kiáb-
rázolniuk. Kijelentette:
nem azért jött, hogy a
törvényt és a prófétákat
eltörölje, de a törvény és
a próféták tiltják a képe-
ket.” A reformáció után
két szentség marad meg
a protestánsoknál: a ke-
resztség és az úrvacsora.
Később a konfirmáció,
az esketés és a lelkész-
szentelések szimbolikus
istentiszteletei is kialakultak. Ezekhez pedig
fokozatosan bibliai jelképek kapcsolódtak, me-
lyeket azonban csak mértékkel alkalmaztak. A
protestáns művészet tehát dekoratív és igehir-
dető művészetnek számít, melyben az ábra és
az Ige együtt építi és tanítja a híveket. Bár a
képeket nem övezi különösebb tisztelet, mégis
fontos pedagógiai szerepük van, amire már a
reformátorok is felfigyeltek, és alkalmazták. A
képek és feliratok vallási ismereteket juttattak
el egy többnyire szóbeliségben élő köznéphez.

A protestáns templomok külső és belső dí-
szítései között számos szimbólum fedezhető
fel. A Luther-rózsa a reformátor teológiájának

ismertetőjegyeit ábrázolja, a zászlós bárány
Jézus áldozatára, a Kálvin-csillag a betlehemi
csillagra és a megváltó születésére utal, a kakas
Péter történetét eleveníti fel. Ugyancsak bibliai
ihletésűek a pelikánt, halat, főnixmadarat, szar-
vast vagy galambot ábrázoló motívumok, il-
letve az úrvacsorára utaló kelyhet és
búzakalászt, a jézusi tanításból ismert alfát és
ómegát vagy újabban a stilizált keresztet ábrá-
zoló díszek. Kálvin másik jelképe, egy szívet
feltartó kéz a reformátor jelszavára utal: „Szí-
vemet véres áldozatul felajánlom az Úrnak.”
Esetenként emléktáblák, családi, település-
vagy országcímerek és zászlók kerültek elhe-
lyezésre a falakon belül és kívül, így a protes-
táns templomok a lokális és a nemzeti
emlékezet színterévé is váltak.

A református egyházépítészet értékes cso-
portját képezik a falusi református templomok,
melyek berendezésében a parasztemberek mű-
vészi törekvéseiket valósították meg. A nagy-
részt saját költségen épített és berendezett
templomokat a nép magáénak érezte. Ezek
voltak a falu ünnepeinek helyszínei, ahol a leg-
szebb tárgyak kerültek elhelyezésre. Ráadásul
a presztízsért és rangért folytatott versengésben
is szerepet kaptak: a templomok és berendezé-
sük a települések, egyházközségek büszkesé-
geivé, képviselőivé váltak. Ezekben a
templomokban iparművészeti tárgyak mellett
népművészeti alkotások és népi díszítések is
láthatók, melyek az előbbiekhez viszonyítva
sokkal változatosabbak és sokrétűbbek. Bár a
kettő kapcsolatban van egymással, sok köztük
a különbség is: az iparművészeti tárgyakat kéz-
művesek, tanult mesterek állították elő a társa-
dalom különböző rétegei számára, a
népművészeti tárgyak létrehozatalában pedig
maga a helyi közösség is részt vett. Ilyenek
például a különböző templomi textíliák, az
ácsolt ládák vagy egyéb berendezési tárgyak.
Ugyanakkor városi mesterek, kisiparosok is al-
kottak a templomok számára (pl. festett búto-
rok, kerámiák), illetve népi használatba

kerülve gyári termékek is válhattak népművé-
szeti tárgyakká (pl. edények, tányérok, selyem-
kendők). Fontos azonban megjegyezni, hogy a
falusi társadalmakra jellemző, hogy az alkotott
tárgyak nem különülnek el élesen egymástól,
a népművészetben nincsenek úgynevezett
dísztárgyak: a díszítések a használati tárgyakon
jelentek meg. Míg az iparművészeti alkotáso-
kat különböző korok művészeti stílusa hatá-
rozza meg, addig a népi alkotások esetében a
hagyománynak, a továbbörökítésnek van fon-
tos szerepe. Hagyománnyá pedig az válhat,
amit egy közösség magáévá fogad. Ennek is
tudható be az, hogy helyi stílusok alakultak ki,
eltérő tárgyak és motívumok díszítik a protes-
táns templomokat, annak függvényében, hogy
egy-egy közösség milyen gazdasági háttérrel,
kulturális kapcsolatokkal rendelkezik, illetve
milyen fejlődési útvonalat járt be. A népművé-
szetre is hatottak a történeti stílusok, de nem
akkora mértékben, mint az iparművészetre. A
19-20. század fordulóján pedig egyfajta fordu-
lat következett be, amikor a szecesszió a vidék
felé fordult, a sokszínű népművészetből merí-
tett, és természetesen a templomépítészet sem
maradt ki ebből (pl. a Kós Károly, Debreczeni
László tervezte templomok).

Számos templomot ékesítenek festett fa-
mennyezetek, melyek többnyire a parasztság
saját vagy erre szakosodott mesterek alkotásai.
A középkori eredetű díszítési mód a 16. szá-
zadtól terjed el magyar vidékeken, és többféle
változata ismert, leggyakoribb a lécezéssel
négyzetes táblákba felosztott változat, a kazet-
tás famennyezet. Általában, a növényi ábrázo-
lásos motívumkincsük (mely sok esetben
összhangban van a templomi berendezéssel is)
a késői gótika és a reneszánsz dekoratív díszít-
ményeiből eredeztethető, és nem csak a pro-
testáns felekezetek templomaira volt jellemző.
Az alakos ábrázolások azonban csak elvétve
maradtak fenn, mivel a katolikus közösségek
többsége a 18. század környékén fokozatosan
felszámolta az ilyen típusú mennyezeteket,
amikor az új építészeti stílusok (barokk, ro-
kokó) szellemében megújították templomaikat.
A protestánsoknál fennmaradtak a famennye-
zetek, mivel az ellenreformáció idején a pro-
testánsoknak nem volt lehetőségük
kőtemplomok építésére, a meglévők átalakítá-
sára, illetve a türelmi rendelet (1781) után a
szegényebb közösségek nem tudtak korsze-
rűbb templomokat építeni. Néprajzi értékük
mellett a festett famennyezeteknek építészet-
és művészettörténeti jelentőségük is van, mivel
felirataikból a korabeli társadalomról és a kö-
zösségről is tájékozódhat az utókor.

Látható tehát, hogy a reformáció során je-
lentős változások történtek a protestáns temp-
lomokban. A megengedőbb lutheri és a
radikálisabb kálvini képfelfogás szakítani pró-
bált a katolicizmus képfelfogásával, de az áb-
rázolásokat nem száműzte teljes egészében,
hanem a megmaradt képeket és szimbólumo-
kat oktató célzattal használta. Ennek köszön-
hetően a századok során kifejlődhetett egy
sajátos protestáns egyházművészet, amely
mindenekelőtt a második parancsolatot tartja
szem előtt. Az úrasztali felszereléseken, a fes-
tett mennyezeteken és karzatokon, a szószék-
koronákon, a berendezési és liturgikus
tárgyakon látható jelképek az istentisztelet fon-
tos elemeivé váltak, és puritánságuk mellett
esztétikai értékkel is bírnak.

Az oldalt szerkesztette 
Ötvös József ny. lelkipásztor
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Nagy Ákos néprajzkutató
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Amint az előző részekben leír-
tuk, a káresemény bekövetkeztéről
öt napon belül értesíteni kell a biz-
tosítót, megadva minden releváns
információt róla. A határidő elmu-
lasztása nem érintheti a károsult
személy kártérítési jogát. 

Amennyiben sikerült közös
megegyezéssel rendezni a kárese-
mény rögzítését, a biztosítót a
közös kárbejelentővel értesítik
(formular de constatare amiabilă).
Ezt a bejelentőt a biztosító minden-
képpen figyelembe veszi, viszont
annak tartalma és megállapításai
nem kötelező érvényűek, azoktól a
biztosító eltekinthet, amennyiben
más iratok és információk alapján
eltérő tényállást állapít meg.

A káreseményről az informálást
a károkozó személy biztosítójához,
közvetlen kártérítés esetén a saját
biztosítóhoz kell benyújtani:
amennyiben nemzetközi kárese-
ményről van szó, a külföldi bizto-
sító romániai képviselőjéhez
(mindegyik biztosító esetén létezik
egy ilyen képviselő, amely nem
feltétlenül azonos a képviselettel)
valamint bizonyos esetekben a
Biztosítók Romániai Irodájához.

A biztosító, értesítése után, kár-
esemény-dossziét nyit, majd a kö-
vetkező három lépésre kerül sor:
először megtörténik a kár megálla-
pítása, majd a károk és kártérítések
előzetes felértékelése, számszerű-
sítése. Ezután a biztosító írásban
értesíti a károsult személyt azokról
az esetleges iratokról, amelyekre
szüksége van a kártérítési kérés
megoldásához. Ezek után követke-
zik a kártérítési kérés elbírálása,
amelyet a törvény határidőhöz köt.

A fenti eljárás során a biztosító-
nak kötelessége minden hozzá el-
juttatott iratot a káresemény
dossziéjába iktatni. A káresemény
felmérését a biztosítónak a kárese-
ményről történő értesítéstől számí-
tott maximum három napon belül
el kell végeznie. Ettől a határidőtől
csak a felek közös megegyezésével
térhet el. A kárfelmérési kötelezett-
séget és annak határidejét a káro-
sult személy csak akkor hozhatja
fel és élhet vele, amennyiben meg-
engedte és biztosította a károsult
javak felmérését.

A kármegállapításról a kárfel-
mérő jegyzőkönyvet vesz fel, ame-

lyet a kárfelmérő, valamint a káro-
sult személy aláír, ezt bizonyos
esetekben a kárt okozó személy is
alá kell írja. 

A jegyzőkönyvről egy-egy pél-
dány az azt aláíró személyeknek
átadásra kerül. A károsult személy
kártérítési jogát nem érinti az a
tény, hogy a kárt okozó személy
visszautasította a jegyzőkönyv alá-
írását. A jegyzőkönyvben a kárfel-
mérő köteles a felek észrevételeit
is rögzíteni. 

Amennyiben utólag új károkat
fedeznek fel, a jegyzőkönyvet ki-
egészítik az ezirányú kéréstől szá-
mított legtöbb három napon belül. 

A jegyzőkönyvben javítási tech-
nikai javaslatot tesz a kárfelmérő,
viszont a végső javítási megoldást
a szerviz adja meg. A jegyzőköny-
vet közös megegyezéssel elektro-
nikus formában is meg lehet kötni.

Amint azt már említettük, a biz-
tosító folyósíthatja a kártérítést
akkor is, ha a károsult személy
megjavította a károsult járművet
azelőtt, hogy a kármegállapítás és
a kárfelmérés megtörtént volna,
amennyiben a káresemény okai és
körülményei, valamint a kár mér-
téke a kárdosszié iratai alapján
megállapíthatók.

Ebben az esetben a biztosító fi-
gyelembe veszi a közös kárbeje-
lentőt, a rendőrség, tűzoltóság
vagy más hatóság által felvett jegy-
zőkönyveket, a javítások értékét
bizonyító iratokat, a felek és tanúk
nyilatkozatait, amennyiben létez-
nek, valamint más bemutatott bizo-
nyítékokat. 

Ugyanakkor ebben az utólagos
kártérítési esetben a biztosító fi-
gyelembe veszi saját, a javításokat
elemző felmérését, a káresemény
mozgástanulmányával kapcsolatos
megállapításait, valamint más tör-
vényes bizonyítékait. 

Amennyiben egészségkároso-
dásról vagy halálesetről van szó,
ezek csak a törvényszéki orvosi
iratok alapján állapíthatók meg.

A kártérítés folyósításához kár-
térítési kérést (cerere de despăgu-
bire) kell iktatni. A kártérítési kérés
iktatásától számított 30 napon
belül a biztosítónak döntést kell
hoznia ennek elbírálásáról, és a kö-
vetkező lehetséges döntéseket hoz-
hatja: írásban elküldi indokolt
kártérítési ajánlatát, amennyiben a
biztosított személy felelőssége
megállapítható, valamint a kár fel-
mérhető, és számszerűsítésre ke-
rült. 

Amennyiben valamilyen okból a
biztosító nem hagyja jóvá részben
vagy teljesen a kártérítési kérést,
ezt írásban kell közölje, megindo-
kolva a döntést.

Amennyiben a fentebb jelzett 30
napos határidőn belül a biztosító
nem felelt indokoltan a kártérítési
kérésre annak részbeni vagy teljes
visszautasítására vonatkozóan, a
biztosítótársaság köteles a kárt
megtéríteni (a hallgatás beleegye-
zés egyik ritka törvényes esete).

Amennyiben a biztosító saját ha-
táskörben szeretné tisztázni a káre-
semény körülményeit, erről a
szándékáról a kárdosszié megnyi-
tásától, valamint a kármegállapítási
jegyzőkönyv aláírásától számított
öt napon belül értesítenie kell a
biztosított személyt és/vagy a ká-
rosultat. Ez az eljárás szakértői fel-
mérés alapján történik.
Amennyiben a szakértői vélemény
alapján a káresemény, valamint a
kártérítési jogosultság megállapí-
tásra kerül, erről a biztosító írásban
értesíti az érdekelt feleket.

Ha a fenti szakértői vélemény
igénybevételével kapcsolatos szán-
dékot a biztosító nem közölte a tör-
vényes rendelkezések alapján,
elesik ettől a jogától, és köteles ki-
fizetni az igényelt kártérítést. A
szakértői vélemény következteté-
seit a szakértői munka elvégzésétől
számított legtöbb három napon
belül közölni kell, de nem több,
mint az előzőekben említett 30
napon belül. Tehát bármilyen dön-
tést hoz vagy saját szakértői eljá-
rást is folytat a biztosító, a teljes
eljárás a kártérítési kérés iktatásá-
tól számítva nem haladhatja meg a
30 napot. 

Amennyiben a kártérítési igényt
elfogadta a biztosító, vagy ameny-
nyiben ezt jogerős bírósági határo-
zat állapította meg, az elfogadás
vagy a határozat átvételétől számí-
tott 10 napos határidőn belül kell a
biztosító fizessen. 

Késedelmes fizetés esetén a biz-
tosító a törvény szerint napi 0,2%-
os büntetőkamatra kötelezhető.
Amennyiben olyan testi sérülésről
és erkölcsi kártérítésről van szó,
amely bírósági eljárás tárgya, a ké-
sedelmi kamatról a bíróság dönt.

Amennyiben a kárfelelősség,
valamint a kártérítés mértékével
valamelyik fél nincs megelégedve,
ellenvetéseinek bírósági úton sze-
rezhet érvényt.

Az állampolgárok joga szabadon megválasz-
tani lakhelyüket vagy azt megváltoztatni, ki-
vételt képeznek azok az esetek, amikor a
törvény másképp rendelkezik. Amennyiben
valaki tizenöt napnál huzamosabb ideig tar-
tózkodik egy lakcímen, azt be kell jelenteni
a lakosság-nyilvántartó hivatalban.

Amennyiben ideiglenes tartózkodási helyen él egy
magánszemély bizonyos ideig, azt másodlagos lak-
helyként be kell jelentenie a 2005. évi 97-es sz. sür-
gősségi kormányrendelet 30. cikkelye alapján – áll a
Codruţa Sava intézményvezető kézjegyével ellátott
közleményben.

A tartózkodási hely (reşedinţă) bejegyzését a sze-
mélyazonossági igazolványba az ideiglenes lakcím
körzetébe tartozó lakosság-nyilvántartó hivatalban
végzik annak a személynek a kérésére, aki 15 napnál
hosszabb ideig tartózkodik a másodlagos lakcímen.

Az ideiglenes tartózkodási hely bejegyzését az igé-

nyelt időszakra adják meg, ez nem lehet több, mint
egy év – ennek lejártával meg kell újítani –, és addig
érvényes, amíg az illető gyakorlatilag a bejegyzett tar-
tózkodási helyen él.

Az igénylőnek az alábbi okiratokat kell felmutatnia:
– Formanyomtatvány, amelyben az ideiglenes tar-

tózkodási hely bejegyzését kérelmezik.
– Személyazonossági igazolvány, amelybe bekerül

az ideiglenes tartózkodás cím.
– Az ideiglenes tartózkodási címet bizonyító okirat

eredetije és másolata. 
Abban az esetben, ha az igénylő nem rendelkezik

a lakás tulajdonlapjával, a lakás tulajdonosa a lakos-
ság-nyilvántartó hivatal ügyfélablakánál a személyzet
jelenlétében kifejezheti beleegyezését, vagy a körzeti
rendőr, közjegyző, esetenként külképviselet, konzuli
hivatal tisztviselői előtt írásos nyilatkozatot tehet
arról, hogy a lakásába ideiglenesen befogadja a kérel-
mezőt. (pálosy)

Támogatás a munkáltatóknak inasképzésre
és gyakornoki programra
Havonta ezer lej fölötti összeg 

Tizenöt nap után bejelentési kötelezettség
Ideiglenes tartózkodás

A Maros Megyei Munkaerő-
foglalkoztatási Ügynökség tá-
jékoztatója szerint
módosították azt a támoga-
tási összeget, amelyre a mun-
káltatók abban az esetben
jogosultak, ha a munkahelyen
inasképzést szerveznek, vagy
egyetemet végzettekkel gya-
kornoki szerződést írnak alá. 

A munkaerő-foglalkoztatási
ügynökség tájékoztatója szerint
módosították azt a támogatási ösz-
szeget, amelyre a munkáltatók
abban az esetben jogosultak, ha a
2005. évi 279-es számú törvény
alapján gyakornoki szerződést írnak
alá. 

Azok a munkáltatók, akik a szak-
területnek megfelelő inasképzést
végeznek, a program teljes idősza-
kára havonta 1.125 lejes támogatás-
ban részesülnek.

Az inasképzés szerződésének
időtartamát a képesítés színvonala
függvényében határozzák meg, és
nem lehet kevesebb, mint:

– 12 hónap abban az esetben, ha
a munkahelyen való inasképzéssel

a 2-es kategóriájú besorolást szer-
zik meg.

– 24 hónap abban az esetben, ha
a munkahelyen való inasképzéssel
a 3-as kategóriát szerzik meg.

– 36 hónap abban az esetben, ha
a munkahelyen való inasképzéssel
a 4-es kategóriájú tudásszintet szer-
zik meg.

Azok a munkáltatók, akik főisko-
lát vagy egyetemet végzett hallga-
tókkal kötnek gyakornoki
szerződést, a 2013. évi 335-ös
számú törvény alapján, kérésre ha-
vonta 1.350 lejes támogatást is kap-
hatnak a szerződésben leszögezett
időszakra. Az említett összegeket a
munkanélküli-segély költségvetésé-
ből a rendelkezésre álló elkülönített
alapok függvényében folyósítják.

A támogatást a munkáltató által
benyújtott kérés nyomán folyósítják
az egyetemet végzettek gyakornoki
programja idején, amely hat hónap,
azon esetek kivételével, amikor a
törvényes előírások másképp ren-
delkeznek – áll a Gheorghe Ştef in-
tézményvezető által aláírt
közleményben. (szer)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (IX.)

Gyakornoki programot hirdet
a Kolozs Megyei Ifjúsági
Fórum – KIFOR, amelyre ko-
lozsvári egyetemisták jelent-
kezhetnek.

A nyertes pályázók összesen öt
hetet tölthetnek el gyakornoki mun-
kával Kolozsvár Polgármesteri Hi-
vatalánál, a Kolozs Megyei
Tanácsnál, valamint betekintést
nyerhetnek a parlament munkájába
is, Bukarestben.

Történetében először hat kolozs-
vári egyetemista gyakornokot juttat
el jelentős közintézményekbe a
KIFOR. Az öthetes gyakornokság
alatt a résztvevők megismerhetik
mind a bukaresti parlament, mind a
városi és megyei intézmények mű-
ködését, és betekinthetnek a Kolozs
megyei politikusok napi tevékeny-

ségébe is, a BBTE és Sapientia
egyetemek hivatalos szakmai gya-
korlatként fogadják el az öthetes
gyakornoksági időt.

A szervezők olyan diákok jelent-
kezését várják, akik hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeznek, ugyanakkor
nem kizárólagos feltétel, hogy a pá-
lyázó folyamatban lévő tanulmá-
nyai kapcsolódjanak a
közigazgatáshoz, politikatudomá-
nyokhoz vagy nemzetközi kapcso-
latokhoz. Nagy előnyt jelent a
román nyelv legalább középfokú is-
merete. A pályázatokat október 15-
ig lehet elküldeni a
kvarifiatalok@gmail.com e-mail-
címre. A gyakornoki program rész-
letei a www.kifor.kolozsmegye.ro
honlapon, illetve Facebook-oldalán
is megtalálhatók. (sz.)

A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum 
gyakornoki programja

Közigazgatási gyakorlat

A Maros Megyei Területi Mun-
kaügyi Felügyelőség ellenőrei
szeptemberben 53 alkalom-
mal ellenőrizték a munkavi-
szony betartását.

A feketemunka kiszűrését célzó
akciók során 14 személyt azonosí-
tottak, akik törvényes keretek nél-
kül foglalkoztattak, 29 személy
pedig be nem jelentett szolgáltatást
végzett – áll a szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményben, amelyet
Andrei Mureşan főfelügyelő és Eva
Man felügyelőhelyettes írt alá.

36 kereskedelmi egységet bírsá-

goltak meg, közülük tízet a be nem
jelentett foglalkoztatás miatt. A fel-
ügyelőség ellenőrei 58 bírságot
szabtak ki, ebből 29 figyelmeztetés
és 29 büntetés 323.300 lej értékben,
194 esetben pedig a feltárt hiányos-
ságok orvoslására kötelezték a
munkáltatókat. Törvényes keretek
nélkül foglalkoztattak személyeket
a kereskedelemben, termelőegysé-
gekben, vendéglőkben, bárokban,
tulajdonosi társulásoknál, de hőszi-
getelésen dolgozók és őrző-védők
között is találtak szerződés nélkül
dolgozókat. (sz.p.p.) 

A feketemunka kiszűrése a cél



Az elmúlt hét végén ismét vere-
séget szenvedett Nyárádszereda,
amikor Szovátát fogadta a Maros
megyei 4. liga 7. fordulójában. A
hazai csapatban ezúttal is csak két
szeredai játékos kapott lehetőséget.

Az őszi hűvös idő és a csapat
összetétele miatt a legmegrögzöt-
tebb szeredai szurkolók is távol ma-
radtak a máskor rangadónak
számító mérkőzésről, így szinte
üres lelátó fogadta a két csapatot.
Az első hazai helyzetet a 8. percben
jegyezhettük, de Cotoară távoli lö-
vése az oldalhálót találta el. Ennél
pontosabbak voltak a vendégek,
akik két perc múlva megszerezték a
vezetést, Silion sarokrúgását Imreh
fejelte a léc alá (0-1), amire a haza-
iaktól Vultur válaszolt, egy szépen
átvett labdát célzott rá Varró kapu-
jára. A szovátaiak szinte egész fél-
időben uralták a játékot, de sok
helyzetet ők sem tudtak kidolgozni:
a 25. percben Imreh szabadult meg

a hazai védőktől, de kapu mellé gu-
rított, majd Kelemen fejese és Pop
lövése is elkerülte a kaput.

A második játékrész is vendégjá-
tékkal kezdődött, de Kozma fejesét
elcsípte a szeredai kapus. Ezután a
hazaiak vették át a játék irányítását,
és gyors ellentámadásaikból csak-
hamar egyenlíteni is tudtak. A 61.
percben Cucută indította Corét, aki-
nek passzát Cîmpean gurította a há-
lóba (1-1). A hazaiak tovább
irányították a játékot, de az újabb
helyzetek elmaradtak, s már-már
úgy tűnt, hogy a két csapat osztoz-
kodni fog a pontokon, ám a hajrá-
ban a szovátaiak „bekapcsoltak”:
Jánosi kétszer is kapu fölé lőtt, de a
86. percben egy kapufáról kipattanó
labdával Ghira visszaszerezte a ve-
zetést (1-2). A hazaiak rögtön
egyenlíthettek volna, de Popescu
közeli lövését hárította Varró. A
szovátai csapat Ghira révén még a
szeredai kapu fölé célzott, de a
hosszabbításban megadta a „kegye-
lemdöfést”: Vass egy ollóval beál-
lította az 1-3-as végeredményt.

A bajnoki mezőny egyik szerény
együttesétől kapott ki hazai pályán
a Marosvásárhelyi Mureşul női ké-
zilabdacsapata. Azonban ha egy
pillantást vetünk a házigazdák ke-
retére, ez lassan már nem is tűnik
meglepetésnek. A Mureşul kereté-
ben lassan több a sérült, mint az ép-
kézláb játékos, ráadásul az
alapemberek közül többen hiá-
nyoznak: Moloci, Serediuc és Deac
is ott ültek a kispadon, de sérülés
miatt nem játszottak, az első fordu-
lóban még látott Bodó Ingrid eltűnt
a csapatból, így a Mureşul egyetlen
cserével, a kezdő csapatban két if-
júsági játékossal lépett pályára.

A találkozót még ilyen körülmé-
nyek között is megnyerhette volna a
Mureşul, hiszen rendkívül szerény
képességűnek tűnt az elenfél, azon-
ban ehhez szükség lett volna a kapu
segítségére is. Petruneac viszont a
második félidőben csak statisztált,
rossz helyezkedése következtében
két gólt kapott az ellenfél kapusától
is. Hogy Saláta Zsuzsanna ilyen kö-
rülmények között miért nem kapott
lehetőséget (egyetlen hétméteresre
állt be a mérkőzés során), szá-
munkra rejtély. Támadásban ugyan-
akkor csak két-három emberre
támaszkodhattak a házigazdák,
ezekre összpontosítottak a védők, ha
pedig a többiek próbálkoztak, az
eredménytelen maradt. A háromgó-
los előnyt így is az utolsó tíz perc
alatt kótyavetyélte el a Mureşul, és
végül kénytelen volt elkönyvelni
egy szégyenletesnek nevezhető ve-
reséget.

A másik marosvásárhelyi csapat,
a kizárólag helyi nevelésű ifjúsági-

akból álló Olimpic a Temesvári
Universitatea otthonában vendég-
szerepelt, és 37-32 arányú veresé-
get szenvedett.

A női kézilabda A osztály nyu-
gati csoportjában ma hétközi for-
dulót játszanak. Az Olimpic az
FC Argeş Piteşti együttesét fo-
gadja, míg a Mureşul Temes-
várra utazik, a SCM elleni
találkozóra.
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Az európai térségből Szerbia és
Izland labdarúgó-válogatottja ju-
tott ki hétfőn a jövő évi oroszor-
szági világbajnokságra, amelyen
így már 17 együttes részvétele biz-
tos.

A tavaly Eb-negyeddöntős
északi szigetország csapatának
nyernie kellett, hogy bebiztosítsa
részvételét, s a nyeretlenül sereg-
hajtó Koszovó ellen hazai pályán
kétgólos sikerrel érvényesítette a
papírformát, így története során
először léphet majd pályára vb-n.

Ugyanebben a csoportban az iz-
landi siker miatt csak a csoport má-
sodik, pótselejtezőt érő helye volt
a tét Kijevben az ukrán–horvát
meccsen, amelyet a vendégek
nyertek 2-0-ra.

A szerbeknek a győzelem biztos
részvételt ért, azonban – a walesi–
ír rangadó eredményétől függően –
akár vereséggel is kijuthattak volna

a jövő évi tornára. Ha nehezen is,
de végül begyűjtötték a három
pontot a vendég grúzok ellen Ne-
manja Gudelj 74. percben szerzett
góljával. Szerbia önálló államként
2010 után másodszor vehet részt
vb-n. A balkáni gárda győzelme
révén csak a második helyről dön-
tött a walesi–ír összecsapás, ame-
lyen egygólos győzelmükkel a
vendégek örülhettek annak, hogy a
pótselejtezőn még megválthatják
oroszországi repülőjegyüket.

A már vb-résztvevő spanyolok
utolsó meccsüket is megnyerték
Izraelben, így veretlenül, egyetlen
döntetlennel zárták a selejtezőso-
rozatot. Ebben a hatosban az ola-
szok Albániában aratott 1-0-s
győzelmükkel melegítettek a no-
vemberi pótselejtezőre.

Szerbia és Izland is továbbjutott 
a 2018-as futball-vb-re

A végén „elvérzett” Nyárádszereda

Bálint Zsombor

Gligor Róbert László

Egyre nehezebb helyzetbe kerül
a Marosvásárhelyi ASA női focicsa-
pata. A borgóprundi Heniu ellen
csupán 11 játékost tudott nevezni
Székes Károly vezetőedző, miután
a kisbecskereki kiszálláson lesérült
Roca nem tudta vállalni a játékot,
de még ilyen körülmények között is
az ASA játszott mezőnyfölényben.
A vendégek védelmét azonban rop-
pant nehéz volt feltörni, különösen
a Moldovai Köztársaságból „impor-
tált” kapuson lehetett nehezen túl-
jutni, hiszen legalább három
hatalmas védése volt Barabási és
Alina Boroş lövéseikor. És, amint
mondani szokás, a kihagyott hely-
zetek megbosszulják magukat, a
borgóprundiak, ritka ellentámadá-
saik egyike során, a leshatárról in-
dulva gólt szereztek a
kiszolgáltatott Rusz mellett.

Az utolsó néhány perc kétségbe-
esett rohamokat hozott, a vendégek
pedig megpróbálták minél mesz-
szibbre rúgni a labdát. A 90+1.

percben azonban szabadrúgáshoz
jutott a házigazda csapat a kaputól
18 méterre, középen. Barabási a
sorfalon átemelve a felső sarkot cé-
lozta meg, ám az ellenfél kapusának
még ezt is sikerült valahogy kitor-
násznia. A duplázáshoz viszont már
nem tudott visszaérni, és M. Boroş
közelről megszerezte az egy pontot
érő gólt.

A Marosvásárhelyi ASA számára
azonban a hazai pontvesztés jelenleg
a legkisebb gond, hiszen pénteken
tárgyalta a bíróság a közpénzügyi hi-
vatal által benyújtott csődkérelem el-
bírálását. Az ítélethirdetés egyelőre
nem történt meg, de ha kimondják a
csődöt, akkor a női csapat is kényte-
len lesz visszalépni a bajnokságból.
Az eredményeket pedig, ezt a mos-
tanit is, törlik…

Egyelőre úgy van, hogy ma 16
órától pótolják a 2. fordulóból elma-
radt ASA – Universitatea Alexand-
ria meccset. Ha még sikerül
megszervezni... (bálint)

Hosszabbításban mentettek
pontot

Eredményjelző
A női labdarúgó 1. liga 4. fordulójának eredményei: Székelyudvarhelyi

Vasas Femina – Kolozsvári Olimpia 0-1, Temesvári CFR – Bukaresti Fair
Play 4-1, Marosvásárhelyi ASA – Borgóprundi Heniu 1-1, Universitatea Ale-
xandria – Kisbecskereki Fortuna 7-0, CSS Târgovişte – Real Craiova 5-1.

A női labdarúgó 2. liga I. csoportjának 3. fordulójában: Szászrégeni Vi-
itorul – Konstancai Selena 0-4, Jászvásári Navobi – Onix Rm. Sărat 0-2,
Bákói Măgura – Galaci Universitatea 1-3, Armonia Dolheşti – Real II Craiova
14-0.

A női labdarúgó 2. liga II. csoportjának 3. fordulójában: Borosjenői CS
– Marosvásárhelyi Ladies 3-0, Simándi Piros Security – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina II 4-0, Kolozsvári Olimpia II – Nagybányai Independenţa 
2-4, Kolozsvári Olimpic Star – Felsőlugasi Sporting 11-1.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 1. liga 4. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Borgóprundi

Heniu 1-1 (0-0)
Vezették: Dragoş Lunca (Kolozsvár) – Elena Mazilu (Kolozsvár), Alin

Mureşan (Szászfenes)
ASA: Rusz – Vâga, Mera, Roca A. Boroş, Gorea, Meleacă, Barabási, M.

Boroş, Năznean, Golea, Adorjáni.
Az ASA gólszerzője: Mădălina Boroş.

Ranglista
1. Nagybánya 3 3 0 0 101-66 9
2. Brassó 3 2 1 0 92-69 7
3. Piteşti 3 2 1 0 99-91 7
4. Resicabánya 3 2 0 1 93-63 6
5. SCM 3 2 0 1 104-84 6
6. Universitatea 3 2 0 1 93-91 6
7. Rm. Vâlcea 3 2 0 1 79-80 6
8. Mureşul 3 1 0 2 73-71 3
9. Mioveni 3 1 0 2 66-77 3
10. Kézdivásárhely 3 1 0 2 74-97 3
11. Köröskisjenő 3 1 0 2 66-96 3
12. Olimpic 3 0 1 2 81-92 1
13. Nagyvárad 3 0 1 2 67-86 1
14. Székelyudvarhely 3 0 0 3 65-90 0

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 3. fordulójának eredményei:

Brassói Corona – Köröskisjenői Crişul 29-23, Naţional Rm. Vâlcea – Re-
sicabányai CSU 25-24, Temesvári Universitatea – Marosvásárhelyi Olim-
pic 37-32, Argeş Piteşti – Nagyváradi SCM 30-30, Kézdivásárhelyi SE –
Székelyudvarhelyi NKK 28-20, Nagybányai Minaur – Temesvári SCM 29-
28, Marosvásárhelyi Mureşul – Dacia Mioveni 23-24.

A férfikézilabda A osztály B csoportjának 4. fordulójában: Segesvári
CNE – Temesvári Universitar Politehnica 31-37, Nagybányai Minaur II –
Zsilvásárhelyi C. Brâncuşi CSU 26-29, Kolozsvári U – Nagyváradi CSM
28-30, Szatmárnémeti Adep – Nagyszebeni HC 24-26. Az Universitatea
Craiova – Resicabányai Şcolar CSM mérkőzést tegnap, lapzárta után
játszották. A ranglistát Zsilvásárhely vezeti 12 ponttal. A két segesvári
csapat, a HCM és a CNE egyelőre pont nélkül a 9. és 10. helyet foglalják
el.

Elkótyavetyélték az előnyt

Eredményjelző
Európai labdarúgó-vb-selejtező mérkőzések eredménye, 10. forduló:
* D csoport: Szerbia – Grúzia 1-0, Moldova – Ausztria 0-1, Wales – Ír-

ország 0-1. A csoport végeredménye: 1. Szerbia 21 pont, 2. Írország 19,
3. Wales 17, 4. Ausztria 15, 5. Grúzia 5, 6. Moldova 2;

* G csoport: Izrael – Spanyolország 0-1, Albánia – Olaszország 0-1,
Macedónia – Liechtenstein 4-0. A csoport végeredménye: 1. Spanyol-
ország 28 pont, 2. Olaszország 23, 3. Albánia 13, 4. Izrael 12, 5. Mace-
dónia 11, 6. Liechtenstein 0;

* I csoport: Ukrajna – Horvátország 0-2, Finnország – Törökország
2-2, Izland – Koszovó 2-0. A csoport végeredménye: 1. Izland 22 pont,
2. Horvátország 20, 3. Ukrajna 17, 4. Törökország 15, 5. Finnország 9,
6. Koszovó 1.

A 2018-as labdarúgó-világ-
bajnokságra kijutott válogatottak

* Afrika (5 helye van a kontinensnek): Egyiptom, Nigéria
* Ázsia (4): Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia
* Dél-Amerika (4): Brazília
* Európa (13+1): Oroszország (házigazda), Belgium, Németország,

Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Szerbia, Izland
* Észak- és Közép-Amerika (3): Mexikó, Costa Rica

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. labdarúgóliga, 7. forduló: Nyárádszereda – Szováta 

1-3 (0-1)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 30 néző. Vezette: Preda Floren-

tin, Codorean Adrian, Raţiu Cristian.
Gólszerzők: Cîmpean (61.), illetve Imreh (10.), Ghira (86.), Vass (90+2.).
Sárga lap: Negru, illetve Jánosi, Kelemen, Kozma.
Nyárádszereda: Chiselciuc – Negru, Core, Oprea A., Cojoc, Vultur (46.

Sacson), Rad (61. Somodi), Cotoară, Szőcs (46. Cucuta, 79. Popescu),
Oprea R., Cîmpean.

Szováta: Varró – Naste, Jánosi, Vass, Kelemen, Cioc (58. Ghira), Takács
(46. Oltean), Pop (89. Dósa), Imreh, Silion, Kozma (83. Bucur).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi Mu-

reşul – Dacia Mioveni 23-24 (11-8)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: George Bel-

diman (Arad), Aurel Moldoveanu (Arad).
Mureşul: Petruneac (Saláta) – Rad, Bucin 6 gól, Veres 1, Fărcaş 2,

Stângu 10, Iuga (Dávid 4).
Dacia: Dumitrache 2 (Mititelu) – Vacariu 3 gól, Deaconu, Ţalu 2, Bojan

9, Crăiţă 2, Ciontoiu (Nuţu 2, Moisin, Pârvulescu, Cîrstea 4, Stăncescu).

A 300 ezer lakossal rendelkező Izland is kint lesz a világbajnokságon



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ kétszobás, első emeleti,
bútorozott tömbházlakás saját hő-
központtal és termopán ablakokkal
a Tudor negyedben. Tel. 0741-406-
028. (4188-I)

KÖZPONTI 2 szobás luxuslakás
kiadó. Bére: 250 euró/hó. Tel. 0757-
313-161. (4354-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-864-507.
(4236)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(4236)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0740-
278-920. (4333)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-933-367.
(4333)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0752-
578-568. (4333)

ELADÓ bel- és kültelek Kerelőn
(Chirileu). Tel. 0751-268-524. (4350)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kolozsi Szidónia
névre szóló egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (4361)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

TAKARÍTÁST vállalok Maros-
vásárhelyen, magánházaknál is. Tel.
0753-879-620. (4314)

GONDOZÓT keresünk állatok (tehén)
mellé. Tel. 0729-925-074. (4282) 

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4325)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből
vagy Lindab lemezből, teraszt
fából, és vállalunk bármilyen kis ja-
vítást. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0758-639-258.
(4351-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (4355)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk 2010.
október 11-ére, amikor
elvesztettük a jó nevelőapát
(TATI), apóst és rokont, IMREH
ANTALT.
2006. október 12-én ve-
szítettük el a drága jó
édesanyát, nagymamát és
drága jó nagynénit, DOMBI
MÁRIÁT szül. Kerekes.
Amíg élünk, örökre meg-
maradnak emlékeinkben.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (4311)

Hetedszer hervad el az
őszirózsa, hetedszer  viszünk
krizantémot sírodra. Emléked
olyan virág, mely nem hervad
el soha, vihar nem tépi szét,
szél nem hordja tova.
Fájdalommal emlékezünk
CSISZÁR MIHÁLYRA halá-
lának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (4338)

Megpihent a dolgos, jó apai
szív, áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága
édesapa, nagytata, bánatos
családodnak most az
őrangyala. Szomorú szívvel
emlékezünk október 11-én az
ákosfalvi születésű FAGYURA
KÁROLYRA halálának 2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető családja. „Egy a
reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még
találkozunk veled.” (-)

ELHALÁLOZÁS

„Ami bennem lélek, veletek
megy; ott fog köztetek lenni
mindig.”
(Jókai Mór)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a nagyon szeretett édes-
anya, nagymama, dédmama,
anyós, keresztmama, rokon és
jó szomszéd, 

KOLCSÁR (VÁLÉ) IRÉN 
tanárnő életének 90. évében
örökre megpihent. Temetése
2017. október 11-én, szerdán 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, unitá-
rius szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (4309-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága férj, édesapa,
após, nagytata, rokon, ismerős
és jó barát, a marosvásárhelyi
születésű 

ZÖLDI JENŐ 
életének 72. évében csendesen
megpihent. Temetése október
12-én 15 órakor lesz a katolikus
temető felső kápolnájából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle felesége, Mária,

gyermekei, Zoltán, Árpád 
és Marika, veje, Cristi, menyei:

Csilla és Eli, unokái:
Boti, Robi, Andrea és Evelyn.

(4342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a családját szerető, drága
jó férj, édesapa, após, testvér,
sógor, keresztapa, nagybácsi,
rokon, szomszéd, barát, a ma-
rosfelfalui születésű 

id. DÉNES JÓZSEF 
marosvásárhelyi lakos életének
74. évében, házasságának 48.
évében hirtelen elhunyt. 
Nehéz perceidben melletted
voltunk, de sajnos tehetetle-
neknek bizonyultunk, itt hagy-
tad a drága családodat.
Emléked mindig velünk marad,
soha nem fogunk elfelejteni,
drága kincsünk. 
Temetése 2017. október 11-én,
szerdán 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. 

Búcsúzik feleséged, Manyi,
fiaid, Jocó és Előd, menyed,

Claudia. 
Nyugodj békében! (4308-I)

Fájó szívvel búcsúzunk 
GIZI TANÍTÓ NÉNITŐL. 

Polgár Csilla és szülei. (4337-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa és após, 

BALÁZS ANDRÁS 
85 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára október 11-én,
szerdán 13 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi római katoli-
kus temetőben, római katolikus
szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Lánya, Carmen és annak férje,

János, valamint unokái: 
Zoltán és Dániel. (4341-I)

Fájdalommal tudatom, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa,

BALÁZS ANDRÁS 
életének 85. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára októ-
ber 11-én, szerdán 13 órakor kí-
sérjük a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben, római ka-
tolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló felesége, Zoe. 
(4341-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett testvértől, sógortól,
kereszttatától és nagybácsitól, 

id. DÉNES JÓZSEFTŐL 
(Jóska). 

Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Sanyi, Margit, Alpár és Lóránt.

(-I)

Október 11-én 12 órakor bú-
csúznak szerettei 

SZABÓ ALBERTTŐL
– született 1966. június 30-án

Marosvásárhelyen –
a marosvásárhelyi református
temető cintermében. 
Emlékedet mindig szívünkben
őrizzük. (4346-I)

„Nem múlnak ők el, kik szí-
vünkben élnek.”
(Juhász Gyula)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, 

TURÓS JENŐ 
az UTM-Optika főnöke 

szíve hirtelen megszűnt do-
bogni. Temetési szertartása ok-
tóber 12-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Szerettei. (4356-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Kinda Anna
kolléganőnknek ÉDESANYJA
elhunyta alkalmával. Az OZP
munkaközössége. (4343)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, ILYÉS GIZELLA
temetésén részt vettek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4319-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A marosszentgyörgyi Semtest
BVN szarvasmarha-tenyésztő
és kísérleti állomás október 6-
án, pénteken tudományos ta-
nácskozást, szombaton pedig
tenyészbikaszemlét tartott a
Tófalvi úti székhelyén. 

Az országosan egyedülálló ren-
dezvényt tizenhatodik alkalommal
szervezték, melyre különböző régi-
ókból érkeztek szakemberek, az ál-
lattenyésztő mérnöki kar hallgatói
tanáraik kíséretében, illetve állatte-
nyésztők.

A megnyitóbeszédet Valer Radu
Sician igazgató tartotta, aki röviden

ismertette a kísérleti állomás múlt-
ját és jelenét, valamint vázolta a jö-
vőbeli kilátásokat, fejlődési
lehetőségeket. Az eseményen jelen
volt dr. Aumann Johannes igazgató
és Miller Anna-Maria mérnök is
Németországból. Amint a kísérleti
állomás igazgatójának ismertetőjé-
ből kiderült, egyetlen szerencséjük-
nek azt tartják, hogy ‘99-ben
felvásárolta az egységet egy német
beruházó, amely révén tetemes
anyagi ráfordítással és munkával si-
került az élvonalba kerülniük. Az
országban egykor hat szarvas-
marha-tenyésztő kísérleti állomás
működött, amelyek állami támoga-
tás hiányában rendre csődbe men-

tek, mára roncshalmazok. Jelenleg
csak a marosszentgyörgyi és a 
craiovai kísérleti állomás működik.

A cégbemutatót követte az
együttműködő szakembereknek,
valamint azoknak az állattenyész-
tőknek a díjazása, akik a kísérleti ál-
lomás szaporítóanyagából
származó legszebb és legnagyobb
számú tenyészállatokat tartják. Ezt
követően a nyolcvanfős állomány
legszebb huszonhét példányának a
felvonulásával folytatódott a te-
nyészbikák bemutatója. Többek kö-
zött hús-, tejtermelő és vegyes
hasznú tenyészállatokat vonultattak
fel a roskadásig megtelt lelátók
előtt, köztük a pirostarka-siement-
hali, a Holstein-fríz, Limousine,
Charolaise és Angus fajtát, melyek
Németországból és Franciaország-
ból származnak.

A marosszentgyörgyi egység
igazgatója ismertette az 1976-ban
alapított egység történetét, amelyet
a csőd széléről a német befektető
mentett meg, ezért ’99-ben új kor-
szak kezdődött a központ életében,
azóta a legjobb genetikai értékekkel
rendelkező egyedeket próbálják
meghonosítani az országban is. Né-
hány hónapja pedig olyan helyi gaz-
dák is vásárolhattak az egység

részvényeiből, akik a feltételeknek
eleget tettek. Amint dr. Aumann Jo-
hannes igazgató hangsúlyozta, az
állattenyésztők számára a vegyes
hasznú fajtát (hús- és tejtermelést
arányosan biztosító) tartja a német
partner is a legmegfelelőbbnek,
mert hosszú távon az ország föld-
rajzi és éghajlati sajátosságai szem-
pontjából ez jelentheti a gazdaságos
állattenyésztést.

A mezőgazdasági államtitkár,
Claudiu Sorin Roşu Mareş felszóla-
lásában kiemelte a területalapú tá-
mogatás fontosságát, amelyet
szerinte idén a vártnál korábban
kaptak meg a gazdák. Ugyanakkor
kifogásolta azt az új állattenyésztési
törvénykezdeményezést, amely már
a parlament asztalán van, azonban

meggyőződése, hogy a hetvenes
évek állattenyésztési törvénye a je-
lenlegi tervezetnél jobb volt. Az új
törvénykezdeményezés csak a ne-
mesítésről és a szaporításról szól,
holott jóval nagyobb területet kel-
lene lefedjen – mondta az államtit-
kár. Véleménye szerint ki kellene
bővíteni az állattenyésztést felölelő
összes ágazatra, a legeltetést és a
károkat is belefoglalva az új, sür-
gősségi törvénytervezetbe, ellen-
kező esetben a jövő januárjától
életbe lépő törvény nem az állatte-
nyésztők érdekeit szolgálja majd.
Egyúttal arra kérte a média képvi-
selőit, hogy a lehetőségekhez mér-
ten ismertessék a hiányosságokat és
támogassák a jelenlegi törvényter-
vezet kibővítését.

XVI. tenyészbikaszemle Marosszentgyörgyön
Az ország élvonalában

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor
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A Népújság hirdetési
irodájában
felveszünk 

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 
2017. október 16.–november 20. között zajlik. 
Október 16–21. között a következő utcákból szál-

lítják el a szemetet: 
– október 16.: Északi, Prahova, Liget (Dumbravei), Homoród,

Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989. December 22., Făget, Cr. R. Vivu,
Székely Vértanúk, Asztalosok, Esthajnalcsillag, Béke, Coşbuc, Építők,
Gyöngyvirág

– október 17.: Grigorescu, Kornisa sétány, Marinescu, Cantemir,
Ciugudeanu, Dumitrache, Kikelet, I. Bob, Şt. Rusu, Teleki Sámuel,
Tető (Platoului), Köcsög, Cserjés, Argeş

– október 18.: Nyár (Verii), Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă,
Gábor Áron, Szegfű, Posada, Somos, Nagyerdő,  Nagyerdő köz, Tré-
bely, Fülemüle

– október 19.: M.  Viteazu, Kollégium, Iorga, Vár sétány, A. Ipă-
tescu, Mogyorós, Csibin, Bazsarózsa, V. Babeş, A Şaguna, Azuga,
Cosmin, Nagy Pál, Szarvas

– október 20.: Hévízi, A. Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visó,
Forradalom, Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţă, December 30.,
Küküllő, Mărăşti,  Mărăşeşti tér, Posta

– október 21.: Üzem, Sportcsarnok környéke, Mátyás király,
Malom, Arany János,  Tamás Ernő, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgár tér,
Győzelem tér, Tusnád, Ifjúsági, Városháza, Enescu, Színház tér, Ró-
zsák tere, Petőfi tér.  

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen
megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett idő-
pont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik
most metszik a fákat, hogy az ágakat külön csomóba rakják, más-
ként ezeket nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri
hivatal illetékesei.

• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat szá-
molnak fel.

• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton)
ne helyezzenek ki, mert ezt nem szállítják el. Az ilyen hulladékot
csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el
a Salubriserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében mó-
dosulhat. Ez esetben újraközlik az időpontot. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat)
különböző munkára. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19416) 

Munkát keresel, de nincs tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Befejezted a sulit, de nem tudod, hol he-
lyezkedj el? Jelentkezz hozzánk, ha vendéglátásban dolgoznál. Aktuális pozícióink: PINCÉR, PULTOS.
Mit kínálunk? Betanítást, jó csapatot, jó bérezést, fejlődési lehetőséget. Fényképes önéletrajzodat
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (sz.)

KORNISA negyedben található vendéglő MOSOGATÓT és PINCÉRT alkalmaz. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon lehet: 0744-188-479, 0755-395-559. (19409-I)

SZAKKÉPZETT ESZTERGÁLYOST és MARÓST alkalmaz a PLASMATERM RT. Marosvásárhely, Bo-
doni utca 66/A. Tel. 0265/263-337, 0265/268-212. (19411-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT
rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az önéletraj-
zokat a következő e-mail-címre várjuk: hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék.
(19400)

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat
a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet érdek-
lődni. (60387-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-
408. (19384-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19413-I)

ALKALMAZUNK festőpisztolyos tapasztalattal rendelkező FESTŐKET és MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-
212-269. (4278-I)

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi zónában levő panzióba. Tel. 0744-
624-976. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
Jogi Osztály

HIRDETÉS

Az utólag módosított és kiegészített, egyes nemzeti, megyei és helyi érdekeltségű
létesítmények megvalósításához szükséges közérdekű kisajátításokra vonatkozó
255/2010. sz. törvény 11. cikkelye (5) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően,
Maros megye, kisajátító minőségben, az érdekelt személyeknek a következőket hozza
a tudomásukra:

A „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicső-
szentmárton (DN 14A) – Maros megye” beruházási objektum kivitelezésének az érde-
kében kisajátított, Mikefalva község területén található ingatlanokhoz tartozó,
tulajdonjogokat vagy más dologi jogokat ellenőrző és kártérítéseket engedélyező bi-
zottság, amelyet a Maros Megyei Tanács elnökének a 2017.10.09-i 441. sz. rendele-
tével neveztek ki, 2017. október 16-án megkezdi a tevékenységét.

A bizottság Mikefalva község helyi tanácsának a székhelyén fogja folytatni a tevé-
kenységét, amelynek a körzetében találhatók a kisajátított ingatlanok, egész addig,
amíg a kisajátításnak alávetett ingatlanokra ki fogják adni és ki fogják közölni az ösz-
szes kártérítéseket engedélyező határozatokat.

A törvényes keretek között kisajátított magántulajdonban levő ingatlanok lajstromai,
amelyek tartalmazzák a megyét, a helységet, a kataszteri számot, a felületet négy-
zetméterben és a tulajdonos/birtokos nevét/megnevezését a kataszteri dokumentá-
ció szerint, ki vannak függesztve Mikefalva község helyi tanácsának a székhelyén és
a Maros Megyei Tanács internetes oldalán.

Péter Ferenc                                                Aurelian Paul Cosma
elnök                                                                 titkár

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy október

12–13-án rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptem-
ber 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.

Az időtartam változhat az időjárás függvényében.
A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, az Egészség-

ügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ár-
talmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1-vitamin. 

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre és háziálla-
tokra, a balesetek elkerülése végett. 

Ha mégis a szervezetükbe kerülne a szer, azonnal jelentkezzenek
a marosvásárhelyi nagykórház sürgősségi osztályán kezelésre. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése érdekében emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.


